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“দুর্বল মস্তি কিছু নী পারে না; আমাদিগকে উহ! 

বদলাইয়! সবল মন্তিষ হইতে হুইবে-_ধর্ম পরে আমিবে। হে 
আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও-_-ইহাই তোমাদের প্রতি 

আমার উপদেশ । গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমর' 

স্বর্গের অধিকতর সমীপবতী হইবে । তোমাদের শরীর একটু শক্ত 
হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে 1৮ 

_স্বামী বিবেকানন্দ 

নিবেদক £ 

দি হাওঢ়। মোটর কোম্পাণা লিমিটেচ, 
কলিকাতা ৪ কটক ৪ ধানবাদ ৪ দিলী ৬ জামলেদপুরু; ৃ 

মালদ। ও শিলিগুড়ি ৬ পাটনা ও গৌহাটা ও হাঁওড। 



৮৭তম বর্ষ 

(মাঘ) ১৩৯১ হইতে পৌষ, ১৩৯২ ; ইংরেজী : ১৯৮৫) 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, 

সম্পাদক 

ত্বামী নির্জরালন্দ 

সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী অব্জজানন্দ (আশ্বিন, ১৩৯২ পৰস্ত ) 
স্বামী গ্রমেয়ানল্জ (পৌষ, ১৩৯২ হইতে.) 

৬৫৫ দো [াচদ অন 
5০০ 2116 

01858 1২০. 1৩ 
৪ ০ 1) কা 

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০৯৩ 

বাধিক মূল্য ২২'** টাকা! প্রতি সখ্য। ২'০০ টাকা 



উদ্বোধন-__বর্ষসূচী 
৮৭তম বর্ষ 

( মাঘ, ১৩৯১ টা পৌষ, ১৩৯২) 
শ্রীঅজিতকুমার স্থ 

্রত্ষচারিণী অজিতা 

শ্রঅটলচন্দ্র দাশ 

ব্রহ্মচারী অনিরুদ্ধচৈতন্য 

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রব্তী 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী অপর্ণা রায় 

শ্রীমতী অতয়৷ দাশগুপ্ত 

ডক্টর অমলেন্দু বঙ্গ্যোপাধ্যায় 

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডক্টর অমিয়কুমার ভ্টাচার্য 
ডক্টর অযিয়কুমার হাটি 

কে তুমি ( কৰিত৷ ) 

'** দেবী বিষুুপ্রিয়া ও শ্রীমা সারদা 
উদ্বোধনে মা ( কবিতা ) 

'জাগাও আমায়” (গান ) 

হীরানন্দ 

অশ্রুত-অদৃষ্টযোগ ( কবিতা ) 

প্রার্থনায় ( কবিত। ) 

মাঞ্গষ বিবেকানন্দ 
শ্রীনারদার আত্মগ্রকাশ 

ধুমকেতু কি এবং আসন্ন হ্থালির ধূমকেতু 

ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া ৬/ 

ক্যালসিয়াম ও স্বাস্থা 

প্যারিস পেরিয়ে 

২২৩১ ৩৩৩১ ৪৩৬১ ৭০৪) ৭৫৫) 

মুখের ভিতরের ক্যানসার 

শ্রীঅরবিন্দ (অনুবাদ ক: শ্রীকানুপ্রিয় চট্ে।পীধ।|য়)--" যুবকদের উদ্দেশে (কবিত। ) 

অধ্যাপক শ্রাঅরবিন্দ বিশ্বাস 

শ্রীমতী অরুত্ধতী রাঁয় 

শ্রীঅলকরঞ্রন বহুচৌধুরা 
স্বামী অলোকানন্দ 

প্রীঅসিতকুমার হাপদার 

শ্রআনন্দ বাগচা 

অধ্যাপক আবুণ হাসনাত 

শ্রীমতী আশাপুর্ণ। দেবী 

শ্রীমতী হান্দরা গান্ধী 

ডাক্তার কমলকান্ত ঘোষ 
ডক্টুর কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 

বৃবীন্দ্রপঙ্গীত-প্রসঙ্গ ৬ 

'গতীক্ষায় থাক। ( কবিত। ) 

'যেন ক্লাসিক ভাঙ্কধের রূপময় দেবতা? ".- 

শ্ররামকঞ্জ-সমীপে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল 
সরকার 

চল। ( কবিতা ) 

র|মায়ণী : তৃতীয়-চতুর্থ সগ (করিত) "" 

কাছে বু দুরে ( কবিত। ) 

চরিত্রগঠনে সাহিত্য ৬ 

বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা ১/ 

এযুগের অস্থথ ৬৫ 

স্বামী বিবেকাননের আর্শ 

পথের আলো ( কবিতা ) 

*"  বুগস্থ্য বিবেকানন্। ( কবিত। ). 
শ্ীরামকষের শাখ ( কবিতা ) 
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৫৯৩ 

৩৪৮ 
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৮০৭ 

৬৩৩৯ 
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২০৫ 

২৩২ 
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৫৮ 
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৮৮ 

৫৯৮ 

৬৫০ 

৫৩৪ 

৯ 

৮১৭৪ 

৯ 

২৮৭ 

শ্রীমন্-মহা গ্রভু-শ্রকষ্ণচৈতন্ত চন্্রস্ত পঞ্চশততম 
জন্মমহো ৎপবে সপ্রণাম- ৮৮৪৮ 

(স্তোন্রম্) ৫৭৭ 



৮৭তম বর্ষ 

শ্রকালীসাধন ঘোষ 

শ্রকশাঙ লাহিড়ী 
শ্রীষ্ণ্্দে চৌধুরী 

স্বামী গম্ভীরাননদ 

শ্রীমতী গীতি সেনগুপ্ত 

ডক্টর গোবিন্গগোপাল মুখোপাধ্যায় 

শ্রীমতী গৌরী বন্দ্োপাধায় 
ডক্টর+চিত্রা "দেব 

রীচিরপ্তীব ভট্টাচার্য 

স্বামী চৈতন্তানন্দ 

শ্রীমতী ছায়া বন্দোপাধ্যায় 

ডক্টর জগদিক্দ্র “মণ্ডল 

ডক্টর জলধিকুমার সরকার 

স্বামী ধীরেশানন্দ ( অস্থৃবাদক ) 

উদ্ধোধম--বর্ষস্চী 

বেলুড় মঠে সমাধিস্থল দর্শনে (কবিতা) "-" 

৪ ৫৪৯০ পঞ্চবটী ( কবিতা) 
আহ্বান ( কবিতা ) 

বাকুড়া জেলার লোকদংস্কৃতিতে 

[ ৩. 

২৩৩ 

১৬০৭ 

রর 

লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ ৩২১) ৩৮১ / 
বীরেশ্বরানন্দজীর মহাগ্রয়াণে 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী 

ছুখস্থখ (কবিতা ) 
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পুরাণ 

ধন্য-শিল্পী ( কবিতা ) 

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 
শ্রীবামরষ্ণজীবনী 

সমুত্রের আচলছায়ায় 

তক্তি-স্রামক্জের বাণী এবং জীবনীতে 

বর্তমান সঙ্কটে যুবসমাজের প্রতি 
স্বামীজীর আহ্বান 

স্বৃতির অর্ধ্য 
বিমলেশ্বরের পথে 

নিক্ষলা শক্তিপূজা 
বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্্র 

গ্রকৃতি-পরিৰ্শ ও মানসিক কারণে 
দৈহিক বোগ **" 

শুধু বাণী নয়__জীবনী 
'নরেন শিক্ষে দিবে 
হেপাটাইটিস 
যে-সব রোগ রোগীর দোষে নয় 

ক্ষীরভবানীর মাতৃ-সান্গিধো 

তক্ত ভবনাথ 

প্রশ্নীম। ও বাখালবাজা 

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বদেশগ্রীতি 

শিল্প অসিতকুমার হালদার 

অষ্টাবক্র-গীত। 

১৪৮ 

৪৮৪ 

"৩৭৪ 

৫৭ 

৫৮৯ 

৫৭০ / 

৪২৫ 

৬৫৫ 

৩৩ 

১৪৪৯ 

"৬০৫ 

৬৬৭ ৮৮ 

৬৯৫ 

১৬৮ 

* ৩৯৩ 

“8৪৯ 

“৮২৩ 

২০৭৮ 

* ৬২২ 

৪86৫ 

৩৭৫ ৮ 

দারজিলিং-কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম ৮" 

* ৬৬১ ৮/ 

৭৭২ . 

৫৩) 

১৮৪) ২৮৪, ৩৮৯ 

্প্ীঠাকুরের একটি কথা ॥ 'তক্তি-পথ 
সহজ পথ" '** 

৪ €০৩ শ্রত্ীমায়ের একটি কথ। 

৪৩ 



] ৪] 

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 

শ্ীঞ্জবকূমার মুখোপাধ্যায় 

শ্রীনন্দছুলাল চক্রবর্তী 

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্রোপাধ্যায়(অন্ুবাদক).. 

শ্রীমতী নাগিস সাত্তার 

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ 

শ্রীমতী নমিতা দে 

শ্রনিমাই মুখোপাধ্যায় 

খ্বামী নিরাময়ানন্ 

শ্রনীরেন্্নাথ চক্রবর্তা 
ডক্টর নৃপুর ওগ্ত 

ডক্টর পবিত্র সরকার 

ডক্টুর পরশুরাম চক্রবর্তী 

স্বামী পরাশরানন্দ 

শ্রুপশুপতি ভট্টাচার্য 

স্বামী পুরাণানন্দ 

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 

জীপ্রদোষকূমার পাল 
শীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

শরীপ্রভাতকুমার শেঠ 
স্বামী প্রমেয়ানন্দ 

স্বামী প্রেমেশা নন্দ 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী বিবেকানন্দ ( সম্কলন গন্ভ-ছন্দে : 

অধ্যাপক শ্রীশস্বরীপ্রসাদ বহু) 
ডক্টর বিষলকুমার দত্ত 

উদ্বোধন- বর্ষনথচী 

জীবন দিয়ে লেখ! সাহিত্য */ 

মুক্তির মন্ত্র: তুমি বিবেকানন্দ (কবিতা) ৩৪১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( কবিতা ) 

ভারতাত্মার ছুটি চিন্তর 

শ্রীম : পল ব্রান্টনের চোখে 
গ্রামের মেয়েরা কি ভাল খায়? 

দেশের প্রতি ও বিশ্বের গ্রতি 
ভারতের বাণী 

হে প্রিয় পৃথিবী ( কবিতা ) 

মহাকাব্য (কবিতা ) 

কথাম্বৃত ( কবিতা ) 

এবার তোমায় ধরেছি (কবিতা ) 

অনাম-অব্ূপ ( কবিতা ) 

আগমনী ( কবিত। ) 

বিজয়ী ( কবিতা ) 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্ত বাংলা ১/ 
পাঠ্যপুস্তক রচন৷ 

প্রাচীনতম অটোবায়োগ্রাফি 

সাধ্য-সাধন তত্ব ও ্রীপ্ীচৈতন্তদেব ১/-*.. ১৬১ 
শিবমহিম্ন: 

২২৮১ ৩২৭১ ৪৩১১ ৭ 

'কপা কঠোর? 

বিপ্রবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে / 
সাক্ষাৎকার : একদিনের কথা 

মন্দির ৮ 

মিনতি ( কৰিত। ) 

আলোর তরণী ( কবিতা ) 

পালা বদল ( কবিতা ) 

স্বামী শুদ্ধানন্দের স্ৃতি 

“দেবীমাহাত্ম'-তত্ব ও উপাখ্যান 

ধ্যান : সকল যোগের পূর্ণতাসাধক 
বিবেকানন্৷ সঙ্গীত ( কবিতা ) 

'নমে। সমুদ্ধায় (কবিতা) 

হিন্দুমূতির উদ্ভব ও বিকাশ ৬ 

৮৭তম বর্ধ 

* ৮২৪ 

৫৮৬ 

৭৪৯ 

৫৫৬ 

৭১২ 
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৪৫২ 

১১০) 
০১৪ ৭৪৬ 

২৬৫ 

৬৪২ 

৫৬৪ 

৫৮৭ 

২৮৮ 

৮২১ 

১৭১ 

৫২৩ 



৮৭তম বধ 

স্বামী বিরজা নন্দ 

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 

স্বামী বুধানন্দ 

শ্রীমতী ব্রততী চন্দ 

শ্রমতী ভাগীরথী দেবী 
স্বামী ভূতেশানন্দ 

শ্রীমতী মানধী বরাট 

শ্রীমতী মিনতি দত্তরায় 

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 

শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায় 

শ্ররতিকাস্ত ভট্টাচার্য 
শ্রীরাধিকারগুন চক্রবর্তী 
শ্রীমতী রুবি দাশগুপ্ত 

অধ্যাপিক। রেণুকা৷ চট্টোপাধ্যায় 
মারি লুইস্ বার্ক 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীগ্রসাদ বন্থ 

শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

ডক্টর শাস্তিকুমার ঘোষ 

অধ্যাপক শ্রশিবশভূ সরকার 

ডক্টর শিশির কর 

্ী্ষেনু মুখোপাধ্যায় 
ত্বামী শুদ্ধানন্দ' 

ডক্টর শোভারানী মনবমদধার 

উদ্বোধন-_বর্ষ্থচী 

মিনতি (গান) 

“এবার যদি এলি উমা” (গান ) 

চিরনৃতন বিবেকানন্দ 
বা সুপর্ণী। 
স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর 

বধিত হোক: 
“মন নিয়ে কথা? 

মন ও তার নিয়ন্ত্র 

বর্তমান নারীসমাজ ও শ্রশ্রীমা 

মহাপুরুষ মহারাজের সান্মিধ্যে 

ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও 
দায়িত্ব ... 

বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ 

ক্রুব-কংস বার্তাবহ ভকত অক্ুর (কবিতা) ৩৩৮ 

দিশারী (কবিতা ) 

ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ 

নরেন্দ্রপুর রামরুষ্জ মিশন আশ্রমে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা *"" 

তোমার রূপ ( কবিতা ) 

বিশ্থৃত কবি গোবিন্দচন্ত্র দাস 

৫] 

৪৭৩ 

৪৯ 

৫৬১ 

ঙ৫ 

৪৯৭ 

ও 

৪5 ৩৩৩ 

১১৪ 

৫২৮ 

২২৭ 

৫৬৫ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও 'কর্ষে পরিণত বেদান্ত” ২৮০ 

বস্তগঠন-তত্বের ক্রমবিকাশ 
সহন্র-দ্বীপোগ্ভানে স্বামী বিবেকাননা 
বুলগেরিয়ায় কিছুদিন 

ক্ুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় ৮ 
স্বামী বিবেকানন্দ... 
১৫৩, ২৭৫) ৩৬৯, ৭৪১১ ৭৪৯৭ 

বাউল এলো ( কবিতা ) 

ঈশ্বরোপাসন। 

সে-নির্জনে ( কবিতা ) 
প্রণাম তোমায় হে সুন্দর (কবিতা ) *** 

ফেরা ( কবিতা ) 
মন্দির ও দেউল ( কবিতা ) 
ছায়ার মায় ( কবিতা ) 

প্রা টিচিনি? যুগে যুবমানসে বিবেকানগ- 
বাহির প্রহার ও 

মনে মনে ৫ 

প্রীরামরুফ্দেবের জীবন উপদেশ 
স্বাগত বিবেকানন্দ-যুববধ 

৫১০ 

৬১৩ 

৮৯ 

৩১৯ 



[৬] 

্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 

প্রীশীব চট্টোপাধ্যায় 
শেখ মদরউদ্দীন 

ডক্টর সন্দীপকুমার চক্রবর্তী 
সাধনা মুখোপাধ্যায় 

শ্রহনীলকুমার লাহিড়ী 
স্লনীল সেনগুপ্ত 

বেগম স্থফিয়া কামাল 
ডক্টর স্থভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রনুর্ককূমার ভূঞা 

ন্নেহলত৷ সেনগুপ্তা 
ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র 

দত 
শ্রীমতী হিমানী রায় 

চৌধুরী 
পথ ও পথিক : (শ্রীদ্ীব চট্টোপাধ্যায়) ... 

( শ্বামী চৈতন্তানন্দ ) 
দিব্য বাণী 
কথাপ্রসঙ্গে (শ্বামী অজজানন্দ ) 

উদ্বোধন---বর্ষস্থচী 

বিদায় (নাটিকা ) 
জনৈক সন্ন্যাসীর স্থতিতে ( কবিতা ) 
শঙ্বরা চার্ধের দেবীপুজা 
আত্মায় বিশ্বলয় ( কবিতা ) 
চিকাগো ধর্মমহামভাষ হ্বামী বিবেকানন্দ 

ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম *"" 
মহাযানবৌদ্ধ চিন্তায় শক্তিসাধনা 
হেরিয়া বামনরূপ € কবিতা ) 
প্রসীদ বরদে দেবি ( কবিতা) 
বেদমূতি শ্রীরুষ্ণ 

৮ খিগনণতবববনধন জগ-বনদন বঙগি তোমায়" 
ঈশ্বর-দর্শন ( কবিতা ) ৃ 
মা-দুর্গার শ্রীচরণে ( কৰিতা ) 
বিশ্বমাতা সারদামণি ( কবিতা ) 
ভাইরাল হেপাটাইটিস 
দশমহাবিদ্তা ( কবিতা ) 

... ৬৮/আ্টার্কটিকা অভিযান 

... ৬নরেন্দ্পুরে শ্রীরা মরুঞ্ণ-মন্দির 
নির্ভার ( কবিত। ) 
প্রার্থনা ( কবিতা ) 
মহীরুহ ( কবিতা ) 
জগজ্জননী সারদা ( কবিতা ) 
নিবেদিতা ও লোকসংস্বতি ৬ 
স্যট্ি-পত্তন ( কবিতা ) ্ 
মহাপুরুষ মহারাজের স্থতি ৬ 
অপার কামনাসিম্ধুজলে ( কবিতা ) 
সাহিত্যের আলোকে শ্রচৈতন্য 
অর্চনা ( কবিতা ) 

ুদ্ধপূপিমা 
প্রতিধ্নি ৮ 
'ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয়, প্দানত 

পৃথিবীর কারো কাছে** -.. 
পদ্মলোচনের শীক ৮৬ 
নখে ছুঃখে সমে কত্বা 
স্বাধীনতা 

৮৭তম ব্য 

* ৩১৩ 

“৪৫১ 

৪৮৮ 

১৭৩ 

৭৬৩ 

৭৬২ 

“৫৮৭ 

“৬১৬ 

* ৫ুভও 

৫৮৩ 

৫৮৫ 

১৫২ 

৫৭৯ 

৪৬৭ 
৭১৭ 

১. ৮২৮ 

১, ১৯৩,২৪৯, ৩০৫১ ৩৬১ ৪১৭১ ৬৭৭) ৭৩৩১ ৭৮৯ 

উদ্বোধনের নববধ 
খাপ পরি পপ সপ পপ 

'মানবের প্রেম-আশে মাছষ সালিয়া আসে” ৮৩ 
একটি জীবন । একটি প্রশস্তি 

৪ 

১৩৮ 



৮৭তম বধ উদ্বোধন-_বর্ষস্চী [৭] 

(স্বামী বিকাশানন্দ ) 

(স্বামী প্রমেয়ানন্দ ) 

লানাপ্রসঙগে 
চিরস্তন কাহিনী : (স্বামী চৈতন্য! নন্দ ) 

(অধ্যাপক শতভ্রশোভন চক্রবর্তী ) 
স্বতি-সঞ্টয়ন : (স্বামী অজজানন্দ ) 

জ্ঞান-বিজ্ঞান : ( ডক্টর জলধিকুমার পরকার )... 

দেশ-বিদেশ : (স্বামী চৈতন্টানন্দ ) 

পুস্তক সমালোচণ। 

একস্বের অস্বেবণে *** ১৯৬ 

উৎ্সব-সমীক্ষ ১০ ২৫০ 
প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা ১১ ৩০৬ 

শরীক চৈতন্য : পঞ্চগতকের মননালোকে ৩৬২ 

মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে, ৪১৮ 

নমস্তন্তৈ নমো! নম ***::৪৭৪ 
বিজয়।-সস্তা বণ ৬৭৮ 
'্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি শকলম্) ৬৭৮ 
ব্যবহারিক জীবনে ব্দোস্তের প্রয়োগ *** ৭৩৪ 
শ্ীশ্রীমায়ের হুইটি রূপ ৮৭৯০ 
ষীন্জগ্ীষ্ট-অনুধ্যান ২৮ ৭৯৩ 

'কৃ'ত কর্মফল ভুঞ্জিতে হইবে ৮১১৬৮ 
স্বধ্মাচষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ “৮ ৩৪৫ 

কাকভূষস্তী *** ৪৫৮ 

দেবগণের শক্তিপরীক্ষা] ১ ২৩৪ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্ধ-্রচার ১ ৬৯ 
ত্যাগের আদর্শ এবং শ্রীশ্রীম। ২৩৫ 
ভগবন্ৃষট ৩৪৭ 
সত্যযুগের আবির্ভাব : ভাঙাগড়ার মধ্য দয ৪৬১ 
সাপের কামড় ৭০ 

লৌহমিশ্রিত লবণ ১০ ২৩৬ 
অস্ত্রের পরজীবী সংক্রমণ ৪ তাঁর হা ৩৪৮ 
মোটর ও বিমান চালকদের ঘুম 

পাওয়ার সংকেত-যন্ত্ *** ৪৬২ 

অস্ট্রেলিয়ার ফুল ও পঞশ্তপাখি ৮ ৭১ 
আজকের অস্ট্রেলিয়। ১৮ ই৩৭ 

নোকৃতে ২ ৩৪৯ 
ওয়ানচে। ও তাংস। “১০৪৬৩ 

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়/৭৩ ; ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ1য়/৬৭১, ৮৩১১ ভর 

জলধিকুমার সত্রকার/১৮৯, ৩৫৩৪ স্বামী জয়দেবানন্দ/৩৫৪ ) শ্রীজ্যোতির্ময় বস্নুরায়/২৩৯, 
২৯০) ৪৯২; ডক্টুর তারকনাথ রো ৪৬৯,৮৩৪ 7 স্বামী ধ্যানেশানন্দ/১২৩; অধ্যাপক 

্রলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায়/ ১৮৮, ২৯২; 

৭২০ ১ শ্রীমতী সাস্তনা দাশগ্ুপ্ত/২৪১; 

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বিবিধ সংবাদ 

অপ্রকাশিত পঞ্জ 
স্বামী অখগ্ডানন/৪৭৯, ৭৩৭) অীশ্রীমা/৮, 

স্বামী সর্বদেবানন্দ/ ৭৪) ডক্টর সাঁচ্চদানন্দ ধর/৪০২, 

্বামী অমরানন্দ/৭৭৫ ১ স্বামী চৈতন্যানন্দ/৮৩২ 

৭৬, ১২৫) ১৯০১ ২৪৫১ ২৯৩, ৩৫৬) ৪০৪১ ৪৭১১ 
৬৭৫১ ৭২১১ ৭৭৭১ ৮৩৫ 

৭১৯১ ১২৬, ১৯২১ ২৪৭, ২৯৪, ৩৫৯, ৪০৬, ৪৭২) 
৬৭৬, ৭২২১ ৭৭৮১ ৮৩৬ 

১৩৭, ১৯৪) ন্বামী শিবাননা/৪২৩, ৭৯৬ ; 

স্বামী শুদ্ধানন্দ/৪৮৩ ) স্বামী সারদাননা/৭৯৫ 



[৮] উদ্বোধন-_ বর্ধনূচী ৮৭তম বর্ষ 

অন্ান্থ্ : বেলুড় মঠে প্রথম জাতীয় যুবছিবস ( ১২ জান্ুআরি, +৮৫ ) অনুষ্ঠান/৭৬ ১ অখিল ভারত 
বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের অষ্টাদশ বাধিক যুবশিক্ষণশিবির/৭৯ ১ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দজী মহারাজের মহাসমাধি/৮১$ জাতীয় সংহতিতে ধর্মের ভূমিকা/১৯* ; রামরুষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন/১৯০ ১ রামরুঞ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ/১৯৫ ; স্বামী বীরেশ্বরানন্মজীর প্রয়্াণে উত্তরকাশী সাধু-সমাজের 
শরদ্ধাপ্জলি/২৩২ ) বেলুড় মঠে স্বতিপুজা (স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী )/২৪৫ ; আবির্ভাব-তিথি 
ও পৃজাদির সুচী/২৪৬) ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় মত চীনে অগ্রাহ্া/২৪৭ ; নতুন শাখা- 
কেন্দ্র-__ রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা/২৯৩ ; বারাসত, “রামরুষ্ণ মঠ নতুন শাখাকেন্দ্রের 
উদ্বোধন/২৯৩ ; জার্মান ভাষায় শ্রীশ্ররামকৃষ্ককথাম্ৃত অন্থবাদ/৩৫৯ ; ম্বামীজীর নামে 

এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক পদ/৪*৬; পিনের ডগায় এন্সাইক্লো পিডিয়'1৮৩৬ ) 

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ/৮৩৬ 
আবেদন : “কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে শ্রীরামকষ্কদেব/১০ম সংখ্যা | ৪ ] 

দেহত্যাগ : শ্বামী স্তব্যানন্ন/৩৫৭ ; স্বামী তুরায়াত্মানন্দ/৩৫৮ ১ স্বামী শমানন্দ/৪০৪ ১ স্বামী 
আশ্ুতোষানন্দ/৪০৫ ; স্বামী উত্তমানন্দ/৪০৫ ; স্বামী ব্যোমকেশানন্দ/৩৫৭ ; স্বামী 
যুকুন্দানন্দ/৩৫৮ ) স্বামী রুদ্রীনন্ন/৬৭৫ 9 ব্রহ্ধচারী শতিচৈতন্য/৬৭৬ 

পরলোকে : সাধন সেনগুপ্ত/৮* ১ মধুস্দন মণ্ডল/১২৬) জিতেন্দ্রনাথ ফৌজদার/১২৬ ; প্রমথনাথ 
বিশ/৩৫৯১ পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়/ণ২২) শতদল ঘোষ/৪৭২ ১ স্থ্ধীরকুমার 

চৌধুরী/৪৭২) রামমুরদ রা'ম/৭৭৮ ) যতীন্দ্রমোহন বন্থ/৭৭৮; মাণিকলাল ভষ্টাচার্য/৮৩৩ 3 

কৃষ্ণকিহ্কর রায়/৮৩৬ 

পুনমূর্্রণ : উদ্বোধন ২য় বধ, (১৩-১৪শ সংখ্য1)/১২৯) উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ( ১৪শ সংখ্যা )/২৯৭ 
উদ্বোধন ২য় বর্ষ, (১৫শ সংখ্য। )/৪০৯; উদ্বোধন ২য় ব্য, ( ১৫-১৬শ সংখ্যা )/৭২৫) 
উদ্বোধন ২য় বর্ধ, ( ১৬শ সংখ্যা )/৭৮১ 

চিত্রসূচী ; জাতীয় যুবদিবলে বেলুড় মঠে যুব-সমাবেশ (উপরে ও নিচে )/৬৪ কে)) (মধ্যে) 
যুব-সমাবেশে শ্রম স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ, স্বামী 
বনদনানন্দজী ও স্বামী আত্মস্থানন্দজী/৬৪ (ক)) শ্রীমৎ্ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ! 
৮১(ক); শ্রীমৎ হ্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ/১৯৩কে)) হাতিকে পোষ মানিয়ে তাকে 
দিয়ে জঙ্গলের বাইরে কাঠ আন! হচ্ছে/৩৪৯১ নরোত্তমনগর রামকুষজ মিশন বিছ্যালয়/ 
৪৬৫) অভিটোরিয়াম/৪৬৬ ; শ্রীশ্রীতূর্গা/৪৭৩ (ক); শ্রীরামকষ্ণ-মন্দির ( রামকষ্জ মিশন 
আশম- নরেন্দ্রপুর )/৫৬৪ (ক); সপরিকর শ্রীঞ্রীচৈতন্তদেব পুরীধামস্থ নরেন্দ্রসরোবর 
তীরে গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছেন/৫৭৭(ক); “সাবধান? ( ছেঁড়া কাগজ 
জুড়ে চিত্রর্ূপ)/৬০৪(ক) ; শান্তিনিকেতন (শালবীধি), নতুন ধান/৬০৫(ক); “বর্ষণন্গাত 
বেলুড় মঠ'/ ৬১৬(ক); আপ্টার্কটিকার “দক্ষিণ গঙ্গোআী”তে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণা -কেন্দত্র, 

আশ্টার্কটিকায় হৃুর্যান্ত/৬১৭ (ক); পেঙ্গুইন--আণ্টার্কটিকার খোদ অধিবাসী, “দক্ষিণ 
গঙ্গোত্রী” পর্বতম্নালা--শির্মাকার রেগু/৬২কে); প্যাক আইসের বাধা ভেদ করে 
ফিনপোলারিস এগিয়ে চলেছে । দিগন্তে হিমশৈল ; বরফ-জম। সমুদ্র/৬২১ (ক); ভবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ( কাশীপুর উদ্যানবাটীতে )7/৬২৪ (ক); বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ/৬৪৩; 
শিল্পী অসিতকুমার হালদার/৬৬১ (ক); শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ/৬৭৬(ক) ; শৌকিরাম নন্দীরাম 
(হীবানন্দের পিতা) | ৭৬৬; নবলবাই, মতিরাম, হীরানন্দ ও তারা্াদ/৭৬৭; 
হীরানন্দ/৭৭০ ১ হ্ালির ধূমকেতুর আলো কচিত্তর/৮১৬ 

৮০/৬ গ্রেস্ড্রীট, কলিকাতা -৭* »০০৬ স্থিত বন্থশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্ররামকষ্ণ মঠের ্রাস্টীগণের 
পক্ষে স্বামী নির্জরানন্দ কতৃ ক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭*০*০*৩ হইতে প্রকাশিত । 



৮২ ৮২ ২ বা 

৮৭তম বধ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৯১ 

দিব্য ব্বাণী 
ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের জমন্বয়সাধনই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম 

কর্মসূচী, যুগযুগাস্তধরিয়া৷ অবস্থিত কালজয়ী এ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান 
প্রস্তত করিতে হইবে ।***নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, 
আমাদিগকে পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষু্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ 
করিবার সময় আসিয়াছে । নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, 

আমাদের শাস্্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে, আমাদের পুর্বপুরুষগণের ইহা! 
সম্পূর্ণ অননুমোদিত, আর ধাহাদের বংশধর বলিয়া আমরা দাবি করিয়! থাকি, 
ধাহাদের রক্ত আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান, সেই মহাপুরুষগণ তাহাদের 
সম্তানগণের অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া! এইরূপ বিবাদকে অতি ঘ্বণার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন । 

এই-সকল দ্বেষ ও ছন্ব পরিত্যক্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি অবশ্যস্তাবী ৷ 
বদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে 
না। ধর্মই আমাদের শোণিতম্বরূপ । যদি সেই রক্তপ্রবাহ চলাচলের কোন 

বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়ঃ তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে । 

বদি এই “রন্তু বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, 
এমন কি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ 

[ '্বামীজীর বাণী ও রচনা” পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৮৪ - 



ঞথা প্রসঙ্গে 

উদ্বোধনের নববর্ষ 

বর্তমান সংখ্যায় উদ্বোধন” সপ্তাশীতি বর্ষে 

উপনীত হইতেছে । জীবনের পরিচয় কর্মে। 

কর্মের দ্বারাই জীবনকালের মূল্যায়ন হইয়া থাকে । 
ক্ষুদ্র সীমিত কর্মের বিচারে দীর্ঘ আযুফ্কালকেও 

লঘু দৃষ্টিতে পরিমাপ করা হয়, আবার কর্মের 

ব্যাপকতায় ও গুরুত্বে অতি স্বশ্লকালীন জীবনকেও 

অমরত্বের গৌরব প্রদান করা হইয়া থাকে। 

পরস্ত আরও সত্য যে, উচ্চ আদর্শ ও উন্নত 

কর্মের প্রাণসঞ্জীবনী শক্তি সর্ববিধ জড়ত্বকে চির- 

দিনই দূরে ঠেলিয়া রাখে_ প্রাচীনকেও নবীনের 

দীপ্তি এপ্রদান করে। িছোধন” পত্রিকার এই 

সপ্তাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে 

বিচার করিব? নিছক কালের হিসাবে ইহাকে 

দীর্ঘ পুরাতম ও জীর্ণ বলিয়া ধারণ! হইতে 

পারে। কিন্তু অনন্তের যাক্জাপথে যাহার বিচরণ, 

কর্মের পরিধিও যাহার অন্তহীন অসীম,__-তাহার 

পক্ষে এই দীর্ঘ জীবনকালও নিতান্তই স্চনাপর্ব 

মাত্র। সপ্তাশীতি বধের ডিদ্বোধন” তাই যথেষ্ট 

পুরাতন হইয়াও বিশেষ অর্থে নিত্য নবীন। 
পুরাপি নব এবেতি পুরাঁণঃ ৮ পুরাতন অথচ 

নবীন- কেননা ইহ! যে চিরস্তনেরই বাতাবহ। 

উদ্বোধন” একখানি সাময়িক পত্রিক। মাত্রই 

নহে। ইহার পত্রে পত্রে সঞ্চরণশীল স্বামী বিবেকা- 

নন্দের ভাব্প্রবাহ”_বিকীর্ণ রহিয়াছে প্রাচ্যের 

ধ্যানধারণার সহিত প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান । এক 

কথায়, স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে প্রকট শ্রীরামরুষেের 

বিশ্বস্তররূপেরই অপর বাঙ্ময় আকার ইহ।_-একই 

অভিনব বাণী-শরীর | শ্রীরামকষ্জ-বিবেকানন্দ- 

ভাবের অপরূপ জাহ্ববীধারা এই উদ্বোধন? | 

'উিদ্বোধন' আর কাহারও দ্বারা নহে_-ঘনীভূত 
বিশ্ববিবেক, নরখষি স্বামীজীর ধ্যানের দ্বারা হট 

তাহারই কল্যাণ-ভাবনায় লালিত ও বধিত। প্রায় 

শতাব্ধকাল পূর্বে ইহার জন্মক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের 

উদ্বোধনের প্রস্তাবনা*য় যাহ ব্যক্ত হইয়াছিল, 

তাহাতেই নির্দিষ্ট রহিয়াছে, এই পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ 
ও আদর্শ । সংক্ষেপে উহা এইরূপ : 

“ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত_এক দেব্প্রতিম 

জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্ট1, অসীম 
উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা 

গভীর চিন্তাশলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ 
রাজ-রাজড়ার কথা ও তাহাদের কাম-ক্রোধ- 

ব্নাদির দ্বার! কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাহাদের 

স্থচেষ্টা-কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্র 
হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই |" 

ভারতের ধর্মগ্রস্থরাশি কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও 

বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্শ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার 

প্রতি পদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী 

পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া 
দিতেছে। প্ররৃতির সহিত ঘুগষুগান্তরব্যাপী 

সংগ্রামে তাহারা রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও 

সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে ।” 

'ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর 



মাঘ, ১৩৯১] 

দ্বীপমালা-পরিবেহ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্-বিভূষিত 

একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গস্থন্দর 

পূর্ণীবয়ব'-"অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক 
জান্তি ছিলেন। অন্যান্ত প্রাচীন জাতির! ইহা দিগকে 
যবন বলিত ; ইহাদের নিজ নাম--গ্রীক। 

মনয্ব-ইতিহাসে এই মুষ্টিমের় অলৌকিক 
বীর্ধশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে 

মনুষ্য পাধিব বিগ্ায়__সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, ভাস্কর্ধাদি শিল্পে--অগ্রদর হইয়াছেন 

বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়। 
পড়িয়াছে 1... 

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন 

গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী, এমন কি, 
একজন ইংলপ্তীয় পণ্তিত বলিয়াছেন, “যাহা কিছু 

প্রকৃতি স্থ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীক মনের স্থতি 1” 

হিদুরস্থিত বিভিন্নপর্বত-সমুৎ্পন্ন এই ছুই 

মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং 
যখন এঁ প্রকার ঘটন! ঘটে, তখনই জনসমাজে এক 
মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যত।-রেখা 

স্থদূর সম্প্রসারিত | হয় ] এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃ- 

বন্ধন দৃঢ়তর হয়, 

যানব-সংস্কৃতির উক্ত দুই স্থু-উন্নত পর্বতশিখর 

হইতে উৎসারিত দুইটি শ্রোতধারা__ইতিবৃত্ত ও 

ইতিহাসের মিলন ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন 
স্বামীজী। তিনি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এ 

সশ্মিলনের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপে জনসমাজে 

উদ্থিত এক মহা৷ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ এবং দুর-দিগন্ত 
বিস্তৃত অপূর্ব মানব-্রাতৃত্ব! ভারতের ইতিবৃত্ত 
এবং ইউরোপের ইতিহাস উভয়ের সমুচ্চয় 
আকাঙ্ষ! করিয়াছিলেন তিনি,__কাহাকেও ইতি 
করেন নাই কোথাও । উদ্বোধন" পত্রিকার প্রতি 
ছত্রে এই সমুচ্চয় সাধনের অঙ্গীকারই উদ ঘোষিত 

হইবে_ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ । 
কিন্তু এই কার্ষ সম্পাদন নিশ্চয়ই অতীব 

কথাগ্রসঙ্গে 

কঠিন। নীতি হিসাবে মানিয়। লওয়! এক 

জিনিস _-আর কার্ষে পরিণত করার দায়িত্ব পালন 

স্বতস্ব ব্যাপার-ছুস্তর সাধনসাপেক্ষ। “একের 

গতীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্কারিতা ১-** 

একের সর্বচেষ্ট। অন্তরুখী, অপরের বহিমুখী; 
একের প্রায় সর্ববিদ্যা। অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; 
একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ ।_ 

অতএব এই ছুই শক্তির মিলন-প্রচেষ্টা অত্যন্ত 
দুরূহ সাধন বৈ কি! অনেক কিছুকে হারাইবার, 

ছাঁড়িবার ও মানিয়। লইবার গুরুতর প্রশ্নগুলিও 

এখানে আসিতে বাধ্য । স্বামীজী নিজেও তাহ। 
স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল শঙ্কার 

সমাধানও তিনি যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, উহাই 
বর্তমান যুগের প্রাণ-বাণী-__উদ্বোধন-মন্ত্র । উল্লিখিত 

প্রস্তাবনা”তে তিনি উহা! এইরূপ লিখিয়াছেন : 

“ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ঃ 

যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন 

সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ু 
করিতে হুইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নিতীঁক হুইয়৷ সর্বদ্বার 

উন্মুক্ত করিতে হইবে । আস্থক চারিদিক হইতে 

বশ্মিধারা, আস্থক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ ।, 

পরের সম্পত্বি--_ভারতীয় ধ্যান-ধারণ।- 

সংস্কতি,__সত্গ্ুণ-সগ্লাত বিছ্যা-জ্ঞান-উপলন্ধি, 

শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ইতিবৃত্ত | 

আর পাশ্চাত্য কিরণ” _-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি,_ 

রজোগুণ-ুষ্ট কর্মকুশলতা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 

ভূবিষ্া, ইতিহাস প্রভৃতি । এঁতিহ-সমৃদ্ধ “ঘরের 
সম্পত্তি,-কে সশ্রদ্ধ পরিরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
জগতের দৃপ্ত কিরণমালাকেও সমাদরে বরণ করিয়া 
লইয়া ঘরকে আরও আলো-বাতাসযুক্ত করিয়৷ 

্বাস্থযপ্রদ করিতেই স্বামীজী নির্দেশ দিয়াছেন। 

পরিশেষে তিনি ইহাও বলিয়াছেন_-এই ছুই 
শক্তির সম্দিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা 

করা “উদ্বোধনের” জীবনোদ্দেস্ত ।” 



৪ উদ্বোধন 

উদ্বোধন” তাহার সপ্তাশীতি বর্ধব্যাপী জীবনে 

উল্লিখিত প্রাণবাণীকেই মন্ত্ররূপে যথাশক্তি সাধিয় 
চলিয়াছে। কতখানি সফল হইতেছে, সে-বিচারের 

অধিকার তাহার নহে । আচার্ধ-নির্দেশকে শিরো- 

ধার্য করিয়া__অগণিত ভারত-ভারতীর সহৃদয় 
উৎসাহে ও সহযোগিতায় ভরসা রাখিয়া উদ্বোধন? 
তাহার সীমিত শক্তি লইয়া! নীরবে ও ধীর 

পদক্ষেপে নিজ সাধনপথ অতিক্রমণ করিতেছে । 
একটি অস্ঠ্ুজ্জল জ্যোতিষ্ফ তাহাকে নিরম্তর 

সম্মখের পথ দেখাইতেছে--চলিবার আহ্বান 

জানাইতেছে। স্বামী সারদানন্দের লেখনী- 

নিঃস্ত কয়টি কথা, যাহা তিনি একদা লিখিয়!- 

ছিলেন অনুরূপ এক মাঘ সংখ্যাতে কিঞ্চিদিধিক 
আট দশককাল পূর্বে, তাহাই ঞ্্বতারার ন্যায় 
আজও উহার মাথার উপরে : 

“হে পাঠক ! “উদ্বোধন” পঞ্চম বর্ষে উপনীত 

হইল। ভগবান শ্ররামকঞ্ণ-প্রবোধিত সত্ব বা 

্রন্ষশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত 

রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হুইয়া পর- 

কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে । 

সেই জন্য আপাততঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, 
স্বল্পবয়ন্ক হইলেও অমিতব্লশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও 

ভারতের কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর । আশ্চর্য 

নহে, _সর্ধপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য 

অসহায় মনুষ্য শরীরেই জড় শক্তি নিয়ামিকা 
চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধি শক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও 

তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত 

রহিয়াছে। নববর্ষে নবোছামে পুরাতন শক্তি 

আবার জাগরিত]। 

“হে পাঠক, ভারতের কুলদেবী ছুস্বপ্ননাশিনী 
শিবানীর উপাদনার এবং পুর্ণভাবে আত্মবলি- 

দীনের জলম্ত মহিমা যদি অনুভব করিতে ইচ্ছ। 

থাকে, তবে এস একবার নিমীলিত নেত্রে ধ্যান- 

সহায়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে কুটার- 

[ ৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

নিবামী আত্মহারা প্রেমিক এবং সেই গুরুভক্ত 

যুবক সম্গ্যাসী, ধাহার অদ্ভুত ধর্মবলে আজ সুদূর 
মাঞিনে চিরপদদলিত হিন্দুর ধর্মধ্বজ! সগৌরবে 
উড্ডীন, তীহাদের পদপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্য 

দণ্ডায়মান হই। গু শিব! বঃ সন্ত পস্থানঃ |” 

উদ্বোধন” পত্রিকার বর্তমান ব্ধারস্তে আমর! 

ইহার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা৷ এবং 
শুভানুধ্যায়ীকে সসন্ত্রম শুভেচ্ছা জানাইতেছি-_ 

আন্তরিক কামনা করিতেছি তীহাদের প্রত্যেকের 

অকুঞ্ঠ প্রীতি ও সহযোগিতা । 

যুববর্ষে বিবেকানম্্-চেতনা 

ইংরেজী ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্বকে ইতিহাসে স্মরণীয় 

করার ব্যবস্থা হইয়াছে-_রাষ্্রসজ্ঘ ইহাকে 

“আন্তর্জাতিক যুববর্ষ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন । 

বিশ্বের যুবশক্তিকে নৃতন দৃষ্টিতে মূল্যায়নের ইহা 
এক অভিনৰ ও তাত্পরধমণ্ডিত প্রয়াস । বর্তমান , 

বর্শের সকল উদ্যোগ 'ও চিন্তার ক্ষেত্রে তারুণ্যের 

অগ্রাধিকার সগৌরবে স্বীকৃতিলাভ করিবে_- 
ইহাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা! । ততোধিক আনন্দের 

ও গর্বের বিষয় যে, ভ।/রতের জাতীয় সরকার এই 

যুববর্ষের স্থচনা ঘোষণ। করিয়াছেন যুগাচার্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব তারিখ ( ইংরেজী 

দিনপঞ্জী অন্থ্যাঁয়ী) ১২ জানুআরি হইতে । 

সরকারী ঘোষণায় আরও বল! হইয়াছে যে, 

অতঃপর প্রতিবর্ষেই এই ১২ জাচছআরি তারিখটি 

সার! ভারতের জাতীয় যুবদিবসরূপে স্থচিত হুইয়া 

পরবর্তী সাতদিন “যুব সপ্তাহ” প্রতিপালিত হইবে। 
গত ১২ জানগআরি, ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী 

জৈল সিং দেশের যুবসমাজকে উদাত্ত আহ্বান 

জানাইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দের পতাকাবাহী 

হইয়। সমাজের পুরোভাগে আমিয়। দাড়াইতে। 

জাতীয় যুবদিবসের তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়! রাষ্ট্র 
পতি আবেগজড়িত কণ্ে বলিয়াছেন : 'ম্বামীজী 



মাঘ, ১৩৯১ এ 

হইতেছেন যৌবনের প্রতীক। তাহার ত্যাগ, 

সেবা, দেশপ্রেম ও দুজ য় সাহমকে সম্মুখে রাখিয়। 

আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা নৃতনভাবে 
সংগঠিত হউক, স্বামীজীর আকাঙ্ঞান্ুরূপ 
তাহাদের পেশীসমূহ হইবে লৌহকঠোর এবং স্মাযু 
হইবে ইন্পাতের ন্যায় স্তীক্ষ | " 

প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীও সেদিন একই 

প্রসঙ্গে সোচ্চারে ঘোষণ| করিয়াছেন : “দেশ- 

গঠনের উদ্দেশে স্বামীজী যাহা কিছু বলিয়া 

গিয়াছেন, তাহা চিরন্তন সত্য। কালজয়ী এই 

সত্যকেই আদর্শব্ধপে বরণ করিয়া লইয়া! ভারতের 

যুবসমাজকে আজ শক্তিশালী ও এক্যবদ্ধ সমাজ- 

গঠনে এবং জাতীয় সংহতি সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ 

করিতে হইবে ।, 

ভারতের বুবসমাজের প্রতি রাষ্্ীনেতাদের এই 

তু:শান্বিত দৃষ্টি _রাষ্ট্রেরে ও সমাজের অচ্ছেগ্য 
অঙ্গবূপে তরুণ-তরুণীদের সাদর স্বীকৃতি জাতির 

সংগঠনে ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা লইতে 
তীহাদিগকে আন্তরিক আহ্বান, সর্বোপরি 

একটি স্থদীপ্ত তেজোময় আদর্শকে যুবসমাজের 

সম্মুখে স্থাপন।,” আমাদের জাতীয় সরকারের 

এক বলিষ্ঠ, স্থচিস্তিত ও অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ । 

আমাদের দেশ বিদেশী শৃঙ্খলমুক্ত হইবার পরেও 

দীর্ঘ চারিদ্শক কাল অকিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে । 

এতদিন বাদে এইরূপ স্সিদ্ধান্ত ভারতের জাতীয় 

সরকার গ্রহণ করিলেন ! অনেক বিলম্বে হইলেও, 
এমন একটি কল্যাণ-সংকল্পকে সরকার বরণ 

করিয়াছেন-_ইহার জন্ত আমরা সাধুবাদ ন। 

জানাইয়। পারি ন!। 
কাল বহিয়৷ গিয়াছে-অনেক অবাঞ্চিত. 

ঘটনার শ্োত বহুদূর গড়াইয়াছে। জাতীয় 
যুবশক্তিকে বিবেকানন্দের তাকুণ্য-দৃপ্ত জীবন 
হইতে অন্ুপ্রেরণ! সঞ্চয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও 
তদহগকুল শিক্ষা-পরিবেশ স্যরি করা রাষ্্রনায়কগণের 

কথাপ্রসঙ্গে ৃ ৫ 

কর্তব্য ছিল বহু পূর্বেই । তাহা। হইলে তারতের 

সর্বত্র সম্প্রতি যে নিদারুণ অবক্ষয় ও পচন-লক্ষণ 

দেখিয়া সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত বোধ করিতেছেন, 

হয়তো! ব। উহা অনেকাংশেই এড়ান সম্ভবপর 

ত। যাহ! হউক, অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস না 

ফেলিয়া, বর্তমানের এই শুভ উদ্যোগকে আমর! 

অকুঞ্ঠ স্বাগত জানাইতেছি। ভারতের ছেলে- 

মেয়েদের মনে স্বামীজীর অগ্রিগর্ভ বাণী হইতে 

বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ বিছ্যুতৎঝলকের ন্যায় চমকিত 

হউক,_তাহার। বাস্তবিকই বিবেকানন্দ-তড়িৎ- 

শক্তিতে স্পুষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠুক, স্বামীজীর 

ধ্যানদৃষ্ট মহিমান্বিত ভারত-জননীকে উহার! চোখ 

মেলিয়া দেখুক, শাশ্বত তারতবধকে তাহারা 

চিনিয়া লইতে সমর্থ হউক, আমাদিগের ইহাই 

আন্তরিক প্রার্থনা । 

একটা দেশ ব| জাতির পক্ষে যৌবনাদর্শের 

প্রকাশ ও গ্রয়োগ একান্ত অপরিহার্যই শুধু নয়,_ 
তাহার জীবন-চিহৃধ বটে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
বহুতর অভিজ্ঞতাময় প্রবীণতার প্রয়োজন তবে কি 

মূল্যহীন? উত্তরে স্পষ্টই বলিতে হইতেছে,_না, 
বহুদর্শী প্রবীণের স্থান সমাজের শীর্ষে__তাহার্দের 

অভিজ্ঞতাই গতিশীল সমাজের প্ররূত পথের 

দিশারী । 

সবুজ কিশলয়গুলি গাছের প্রাণ-পরিচায়ক বটে, 
উহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। কিন্তু 

তাই বলিয়া বৃক্ষের অজন্র পুরাতন পত্ররাশিও কিছু 

প্রত্যাখ্যেয় নহে। অগ্রজ এ পাতার সমষ্টিই তো 

আলো-বাতাস-মৃত্তিক৷ হুইতে গাছের বাচিবার 

উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে, 

_কচি কিশলয়-উদগমেও প্রত্যক্ষ সহায়ত 
করিয়াছে । অতএব পুরাতন পাতা এবং সতেজ 

কিশলয়- বৃক্ষের জীবনে উভয়েরই গুরুত্ব ও মধাদা 

সমান স্বীকৃত। কিশলয়েরই অবশ্স্তাবী পরিণতি 



উদ্বোধন 

ঘটে পত্রে, বৃক্ষের জীবনবৃত্ত ইহাই বলে । 

পরিণামের সার্থক বূপায়ণ প্রবীণতায়। 

তথাপি ম্মরণ রাখিতে হইবে, কর্মসম্পাদন ও কর্ম 

নির্দেশনা কিছু এক নহে ্ষ্ট প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 
বরং ভিন্ন,_কিস্ত পরস্পরের পরিপূরক । যৌবনের 

উদ্মই  কর্মসম্পাদনের মৃলে- প্রবীণের পূর্ব 
অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নির্দেশনাই কর্মের গতি, ছন্দ 'ও 

লক্ষ্যের নিয়ামক । যে-সমাজে এই উভয়ের 

ভূমিকাই ঘখোপযুক্ত পালিত হয়, সেই সমাজই 
যথার্থ উন্নতি-লক্ষণশীল | যুববর্ষের উত্তেজনাকর 

ভাবোচ্ছাসে তাই কেহ যদি মনে করিতে আরম্ত 
কণ্পেন যে, সমাজে প্রবীণের প্রয়োজন ফুবাইয়া 

গিয়াছে, তবে উহ হইবে অত্যন্ত অমঙ্গলের 

স্থচক | 

উপনিষদের খধিমুখেও আমরা ঠিক এই 
উপদেশই শুনিয়াছি। তারুণ্যের জয়গান শুভ্রশির 

শ্রতিও করিয়াছেন । বলিয়াছেন-যুবা শুধু দেহের 

বয়সে নহে, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেও যদি 

সেই যুব! সাধুচরিত্র, অধ্যয়ন্মীল, অভিজাত, দৃঢ় ও 

সবল হয়-_তাহার নিকট সমগ্র পৃথিবীই সকল 

এশ্বর্লহ ধর| দিবে, আনন্দের পরাকাষ্ঠাও 

সেখানেঈ মভিব্যক্ত হইবে। 'বুৰ! স্তাৎ সাধু যুবা 
অধ্যায়কঃ আ শি; দ্রটি্ঃ বলিষ্ঠঃ। তশ্তেয়ং পৃথিবী 

সর্বা বিত্তন্ত পূর্ণ। স্যাৎ। ম একো মাহুষঃ আনন্দঃ। 

এ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-ই অপর মন্ত্রে তরুণ শিক্ষা- 

ধাঁকে নির্দেশ দিয়াছেন, _ধাহার। জ্যেষ্ঠ তাহাদের 

সেবা করিবে ।'-নিজ আচরণীয় কর্ম সম্পর্কে 

কখনও সংশয় উপস্থিত হইলে, এঁ-কালে এ-স্থানে 

সমুপস্থিত জ্ঞানী, নীতিপরায়ণ, উদারচরিত্র শ্রেষ্ঠ 

ব্যক্তিরা যেরূপ যাহ। করেন, তুমিও সেইরূপই . 
করিবে। এমন কি তীহাদের কর্মধারাতে যদি 

সংশয়ান্বিত হও, তবে তীহাদের মধ্োও যিনি 

বিচারক্ষম জোষ্ঠ ব্যক্তি তাহাকেই অন্গসরণ 
করিও। যে কে চান্মক্ক্েয়াংসো ক্রাঙ্মণাঃ। 

[ ৮৭তম বর্-_-১ম সংখ্যা 

তেষাং ত্বয়াপনেন প্রশ্বসিতব্যম্।''অথ যদি তে 
কর্মবিচিকিৎস! বা বৃত্তিবিচিকিৎসা বা স্তাৎ। যে 

তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মশিন: | যুক্তা আযুক্তাঃ। 
অলংক্ষা ধর্মকামাঃ স্থ্য: | যথা তে তত্র বর্তেরন্। 

তথ! তত্র বর্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেযু যে তত্র 

্রাঙ্মণাঃ সম্মশিনঃ।-. তথা তেষু বর্তেথাঃ।, 

বুঝিতে কষ্ট হয় না,_যৌবনের প্রককূত আদর্শ 
কী। অদম্য উৎসাহ, বুকভরা৷ আশা, দৃঢ় চবিত্রবল, 

অটল আত্মপ্রত্যয় এবং নীরোগ বলিষ্ঠ ইন্পাত-দৃঢ 

শরীরই যৌবনের লক্ষণ। আর সেই যৌবন- 

তেজের মধ্যে নিহিত থাকিবে গভীর শ্রদ্ধ!। 
একাধারে এই গুণগুলির ঘনীভূত মৃত্তি চিন্তা 
করিতেও ভাল লাগে__এ মৃত্ির কাছে যেন মাথা 

আপনিই নত হয়_ন্বদয়ে নব বলসঞ্শার অনুভূত 
হইতে থাকে । স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের 
সেই ঈপ্সিত মৃতি-_-উপনিষদের খষির ধ্যান-ৃষট 
আদর্শ মানব-বিগ্রহ । 

তারুণ্য বা যুবাত্ব নিছক শরীরের ধর্ম নহে__ 
উহা একটি উচ্চ মানসিক অবস্থা, দৈবী সম্পদ, 
যাহ! পরিণত বয়সেও ব্যক্ত থাকিতে পারেন 

আবার দুরদষ্টক্রমে যৌবনেও শ্ান হইয়। যাইতে 
পারে। এই অবস্থা! কিংব! গুণ বা সম্পদ বলেই 

সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সাধনায় মানুষ অগ্রসর হইতে 

সক্ষম হয়--সকল বাধা-বিপত্তিকে প্রতিহত 

করিবার সাহস ও ঝুঁকি লইতে পারে। মাত্র 
এহিক ক্ষেত্রেই নহে- আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির 

সাধনপথেও চিরকাল ইহাই সত্য। ভগবান 

শ্রীরামরুষ্জ “ছোকরা” ভক্তদের বিশেষত্বকে বহু- 

ভাবে বুঝাইয়াছেন। “ছোকরাদের জ্ঞানোপদেশ 

দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। “ছোকরার খাঁটি ছুধ, 
একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়।, “ছোকরারা যেন 
নৃতন হাড়ি, ছুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। এই- 

রূপ আরও অনেক উক্তি শ্রীশ্রীরা মকঞ্চকথামতে 
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আমরা পাঠ করিয়া থাকি। দেখা যাইতেছে, 
যুগ যুগ ধরিয়া খাষি-মুনি-আচার্য লোকশিক্ষকগণ 

যুবশক্তিকেই সর্বাধিক কার্কর বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া আসিতেছেন। যতদিন পর্বস্ত সংসারের 

কুটিল আবর্ত ও কামকাঞ্চনাসক্তি মনকে মলিন 

করিতে না পারে, ততদিন পর্যস্তই মানসিক 

তারুণ্য--তেজ ও শক্তি বজায় থাকে- আর 

ততদিনই বৃহৎ কার্ধে মনোনিয়োগ সম্ভবপর হইয়া 
থাকে। পক্ষান্তরে মনকে ভিন্নভাবে জড়িত 

করিবার পরে উহ সম্ভবাতীত হইয়া দীড়ায়,_ 

প্রাকৃতিক নিয়মেই তখন যুবাকালে বার্ধক্য-লক্ষণ 

ফুটিয়। উঠিতে থাকে | সকল যুগে সর্বত্র যৌবনের 
জয়গান এই কারণেই, উন্নতিকামী সমাজে যুব- 

সমাজের জাগরণও তাই এত বেশি আকাঙ্কিত। 

ধাহার আবির্ভাব-ম্থৃতিকে সম্মুখে রাখিয়া এই 

আন্তর্জাতিক যুববর্মের সুচনা হইল--ধাহার 

আদর্শকে অনুসরণের আহ্বান শোনা গেল 

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানদের কণ্ঠে, খীহাকে কেন্দ্র 

করিয়া দেশব্যাপী উদযাপিত হইল জাতীয় যুবদিবস, 

সেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অগ্যাবধি আকাশে 

ভাসিয়। বেড়াইতেছে। ভারতের তরুণ-তরুণীদের 

হয়াকাশে সেই বিবেক-বাণীরই প্রতিধ্বনি উঠক, 
_যুববধের প্রারস্তে ইহাই আমাদের কামনা । 
যুগনায়ক স্বামীজী কম্ুকে ডাকিয়। বলিয়াছিলেন : 

“হে যুবকবুন্দ, আমার আশ। তোমাদের উপর, 
তোমরা কি তোমাদের সমগ্র জাতির আহ্বানে 
সাড়। দিবে না? তোমরা যদি ভরসা করিয়া 
আমার কথায় বিশ্বাম কর, তবে আমি 

তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই 
ভবিষ্যৎ বড় গৌরবময় । নিজেদের উপর প্রবল 
বিশ্বাম রাখো, যেমন বাল্যকালে আমার ছিল।-." 
তোমর। প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাস-সম্পন্ন 
হও যে, অনন্ত শক্তি তোমাদের মকলের মধ্যে 

রহিয়াছে । তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবে |... 

কথাপ্রসঙ্গে 

"আমি চাই. কয়েকটি যুবক। বেদ 
বলিতেছেন, “আশিষ্টে৷ দ্রটিষ্ঠো৷ বলিষ্ঠো৷ মেধাবী; 
-আশাপূর্ণ বলিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবকগণই 
ঈশ্বরলাভ করিবে । তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন- 
গতি স্থির করিবার এই সময়, যতদিন তোমাদের 
ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে, 
কাজে লাগো- এই তে। সময় |” 

অবশ্য স্বামীজী ইহাও স্থম্পষ্ট তাষায় বলিয়া 
দিয়াছেন-_কিস্ত মানুষ চাই, পশু নহে।, 

যুবমানসে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাকর 
বাণীপ্রবাহ পুনরায় বন্কত হইয়া উঠুক, যেমনটি 
হইয়াছিল প্রাকৃম্বাধীন ভারতবর্ষের তরুণদের 
চিত্বে_-আসমুদ্রহিমাচলে যাহ। সাড়া জাগাইয়া- 
ছিল। বর্তমান বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্ঠের যুগে, 
জাতির যুবচরিত্র যখন ইতস্ততঃ আদর্শ খু'ঁজিতে 
খু'জিতে হতোছম, ঠিক সেইক্ষণেই স্বামীজীর 
বিবেকন্ৃপ্ত জীবনালেখ্যের দিকে অন্ুলি নির্দেশ 
করিয়া ভারতের রাষ্্রকর্ণধারগণ বাস্তবিকই পরম 
কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই । কিন্ত 
এ আদর্শ-বিগ্রহকে ষে বেদিকায় স্থাপন করিতে 
হইবে, ইত্যবসরে তাহারও পরিমার্জন একান্ত 

অপরিহার্ধ প্রয়োজন । অন্তথায় পুঞ্তীভূত জঞ্জাল 
ও আবর্জনার স্তুপের উপর তীহার আপন 
রচনায়__কেবল আদর্শের অমধ|দ1 হইবে না, সমগ্র 
প্রয়াসটিই ব্যর্থ ও হাস্তকর হইবে। শিক্ষা- 
সাহিত্য-নাটক, চলচ্চিত্রবেতার-দূরদর্শন এবং 
পত্র-পত্রিকার্দি জনমাধ্যমগ্ডলিও অচিরে স্ুসংস্কৃত 
হওয়া বিশেষ আবশ্তক। নৃতন আলোকের 
সন্ধান মাত্র দিলেই চলিবে না আলোকের 

প্রবেশ-পথও অবাধ ও অন্কুল করিয়া তোল। 
রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। নতুবা পুরাতন জঙঞ্জালরাশি 
হইতে রোগ-বীজাণুর প্রজননও অব্যাহতই থাকির। 
যাইবে । সমাজ-দেহের ব্যাধি নিরাময়ের অন্য 
বিকল্প কিছু আর আছে কি? 

বিবেকানন্দ-চেতনায় ভারতের যুবসমাজ 
উদ্ধদ্ধ হইবে, ব্যাধিমুক্ত সুস্থ সমাজগঠনে 
তাহারাই হইবে স্থযোগ্য বিবেকানন্দ-পর্ধাতিক, 
ইহাই দেখিবার জন্য আমর! অধীর প্রতীক্ষায় 
রহিলাম। যুববর্ধ জয়যুক্ত হউক । 



শ্রীশ্বীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 
॥ এক ॥ 

২৩শে চৈত্র, জয়রামবাটটা 

কল্যাণবরেষু, 

বাবাজীবন তোমার পত্র পাইয়। সুধী হইলাম । সংসারে থাকিতে গেলে 

মধ্যে মধ্যে মনে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয় কি? তোমরা তার 

শরণাগত। ৬ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন এই আশীর্বাদ করি। অন্রস্থ কুশল। 

আমি ভাল আছি। 
ইতি আশীব্বাদিকা! 

তোমার মাতাঠাকুরাণী 

॥ ছুই ॥ 

(শ্রীযুক্ত মানদাশস্কর দাঁসগ্ুপুকে লেখ! ) 

জয় মা 

জয়রামবাটী 

৩০শে চৈত্র 

কল্যাণবরেধু, 

তোমার পত্রখান! পাইলাম [|] তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ 
জানিবো |] আর সীতানাথ সম্বন্ধে যাহ! লেখিয়াছ তাহাও শুনিলাম [1] 

সীতানাথকে আমার আশীর্বাদ দিব! আর বলিব! তাহাকে আমি ঘাহা দিয়াছি 
তাহ? জপ্ করিলেই সমস্ত হইবে [*] তাহাকে আর কিছুই করিতে হবে না 
কারণ যেই ঠাকুর সেই আমি। আর রাখাল নামক ছেলেটা আমাকে যাহা 
লেখিয়াছে তাহাও শুনিলাম [|] তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিয় [ দিও] এবং 

তাহাকে বলিবে ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম ভগবানে [ ভগবানের ] প্রাতি কত 
ব্যাকুলতা আছে সেটা দেখিতে হয় [|] সে যদি 'নিজে মনে করে যে তার মন 
ভগবান্ ব্যতিত [ব্যতীত ] আর কিছু চায় না তবে ত্যাগ করা উচিত [, ] নতুবা 

পরে এ বৈরাগ্য থাকে না। কিঃ কিঃ আমি ও রাধু ভাল আছি [| ] তোমরা সকলে 

আমার আশীর্বাদ জানিবে [।] 

তোমাদের 

ম৷ 



স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাঙ্ধী 

1বগত ৯৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০, কন্যাকুমারীতে 'বিবেকানন্দ-স্মত-মাশর পারিদশ-নান্তে প্রদত্ত 

ভাষণের বঙ্গানুবাদ । অনুবাদক $ শ্রীসৃদশপ বসু 

দিশারী আত্মা 
ভারতীয় চিস্তাজগতের পূর্বতন খধিদের 

মতোই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের বলেছিলেন, 
আমাদের গুণাবলীকে আমাদের ভিতর থেকেই 

জাগ্রত করাতে হবে। অন্য কেউ পথ দেখাতে 

পারেন, কিন্তু সেই পথ অবলম্বন করা বা না 

কর! প্রত্যেক ব্যক্তির নিজন্ব দায়িত্ব । 

আজ সকালে এখানকার সমিতি আমাকে 

অত্যন্ত সহ্দয়তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 

ৰাণী-সম্বলিত একটি পুস্তিকা পাঠিয়েছেন । অবশ্ঠ 
আমি বইটি আগেই পড়েছি। এর প্রতি পৃষ্ঠায় 

উৎসারিত মহান বাণী থেকে, বস্ততঃ স্বামী 

বিবেকানন্দের প্রতিটি উক্তি থেকেই নির্গত হয় 

সাহস, শক্তি, আত্মনির্ভরতা এবং বিশ্বীস। এ সেই 

বস্ভ যার প্রয়োজন একদ। ভারতের 'ছিল ; কিন্তু 

আজ তার প্রয়োজন আরও বেশি । যথার্থ অর্থেই 

এক মহৎ সংস্কৃতি এবং এতিহ্ের উত্তরাধিকারী 

আমরা । আমাদের জাতীয় দৌষ-ছূর্বলতার 

বিশ্লেষণ স্বামীজী কিভাবে করেছেন ? কেমন- 

ভাবে তিনি আমাদের জাতিগঠনের পন্থা! নির্দেশ 
করেছেন? স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর কথ! থেকে 

এইমাত্র একটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে : আমর! 

আমাদের বিরাট এঁতিহ্থ এবং উত্তরাধিকারের 

উপযুক্ত জীবন যাপন করতে পারছি না। সেই 
বিরাট এঁতিহা ও উত্তরাধিকারকে ধর্মীয় আচার- 

অনুষ্ঠানাদিতে মাত্র আবদ্ধ করে আমরা তার 

গুরুত্বকে কোন না কোন ভাবে লঘু করে 
ফেলছি। আমর! বিস্বত হয়েছি যে, ধর্মীয় 
আচার এবং অনুষ্ঠান আমাদের লক্ষ্যে অগ্রসর 

চি 

করিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সেটাই কিছু লক্ষ্য- 
বন্ধ নয়। 

স্বামীজীর এতিহাসিক ভূমিকা 
স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাশক্তি এবং বিবেচনা 

শক্তি বিশাল। তাঁর বিরাটত্ব কিন্ত কেবল 

তাতেই আবদ্ধ নয়। সমগ্র ভারতবর্ষ, সেইসঙ্গে 
সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই কিছু 

একটা করতে জলম্ত বাসনায় অস্থির থাকতেন। 
বিরাটত্ব সেইখানে । আমার বিবেচনায় তীর 

মহিমা এইখানে : তিনি আমাদের প্রাচীন 
প্রজ্জাকে এমনভাবে উন্মোচিত করতে চেয়ে- 
ছিলেন, যাতে ব্যক্তি-মানৰ তার জীবনোদ্দেস্ঠ 
সম্বন্ধে সচেতন হয়; সামাজিক উন্নতি সাধিত 
হয়; সম্ভব হয় ,সমাষ্টর প্রগতি । তাঁর সমৃদ্ধ 
মনীষার বিশেষত্ব এইখানে আধুনিক পৃথিবীতে 

যেসব শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তিনি 

তীক্ষভাবে সচেতন ছিলেন। এখানে আসার 

ঠিক পূর্বে আয়োজিত বিবেকানন্দ প্রদর্শনীটি 

আমি দেখেছি । অন্থতব করেছি এমন কি নিতান্ত 
আধুনিক কালেও যেসব শক্তিগুলি সক্রিয়/তাদের 

বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণাসহ তিনি যেভাবে আধুনিক 
পৃথিবীর সম্মুখীন হয়ে নিজেকে উন্মোচিত করতে 
পেরেছিলেন, তা৷ সত্যই বিম্ময়কর। বিজ্ঞান এবং 
প্রযুক্তি বিদ্যার কোন্ বিরাট পরিবর্তন ঘটবে, তা; 
মানহ্থযকে কি বিপুল জ্ঞান ও শক্তি অর্পণ করবে, 

ত| তিনি অন্মান করতে পেরেছিলেন কিনা 

জানি না। কিন্তু সেই জ্ঞান এবং শক্তির 

সাহায্যে এখন আমরা কি করছি? স্বামী 

রঙ্গনাথানন্দ, এইমাত্র অর্থনৈতিক দারিজ্র্য 
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দূরীকরণের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আমরা 
তা করতে দায়বদ্ধ। তার জন্য নানা পরিকল্পনা 

আমর! নিয়েছি । জানি না আমরা সফল হতে 

পারব কিনা । কেবল জানি, আমাদের যথাসাধ্য 

চেষ্টা করতেই হবে, আমাদের সব শক্তিকে তাতে 

নিয়োজিত করতে হবে । 

অর্থনীতি শেষ কথা নয্ম 

কিন্তু কেবল দারিদ্র্য দূরীকরণ কোন 

জাতির পক্ষে একমাত্র কাজ হতে পারে না। 

দুর্গত মান্থুষের মন থেকে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যও 
দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং অন্ত বৃহৎ আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছ থেকে 

অনেক প্রজ্ঞাবাকা ও নির্দেশবাক্য আমর 

পেয়েছি। আধুনিক মান তা জানে, কিন্ত 

কর্মপথ নিয়েই যত চিন্ত।। আধুনিক মানুষ 
সহজতম পথে লক্ষ্যে পৌছতে আগ্রহী । পথটা 

তার জন্য সহজ করে দেওয়। হোক, এই একান্ত 
বাসনা । আর যতই আমরা পথকে সহজতর 

করি, যত অধিক স্বাচ্ছন্দ্য পাই, ততই আমর। 

অন্য একদিকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ি। কিন্তু আমি 

মনে করি, এই ছুইকে মেলাবার উপযুক্ত রাস্তা 

আছে এবং ভারতই তা আবিষারে সমর্থ । 

সমম্থিত অগ্রগতি চাই 
আমরা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি, বস্ত- 

বাদ, তা পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক বস্তবাদ; অথব। 

প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বস্তবাদ (বস্তত তাও 

পাশ্চাত্যজাত ), যাই হোক, মানুষের আত্ম- 

জজ্ঞাসার উত্তরদানে অসমর্থ। তারা কিছু 

সমস্যার সমাধান করেছে বটে, কিন্তু অনেক নতুন 

সমশ্যার হৃষ্টিও করেছে । এইসব সমস্যার মীমাংস! 

অবশ্য প্রয়োজন। আমরা পৃথিবীকে ধনী এবং 

দরিব্র, এই ছুই ভাগে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখতে 

পারি না, যদিও সে ভাগ বাড়ছেই। আমর। 

মীনব-সমাজের বিরাট অংশকে; যেন তারা মানব- 
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জাতির অংশ নয়, এইভাবে অধঃপতিত রাখতে 

পারি না। এসব সমস্যার কোন কোনটি 

আবার আমাদের দেশের সমন্যা নয়। দরিদ্র 

মানুষের বস্তগত উন্নতি এখনকার প্রচেষ্টার বিষয় । 
কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটি যা আত্মিক দারিপ্র্য দুর 

করবে তা কোনমতে কম প্রয়োজনীয় নয়। 

এই পৃথিবীতে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না, 
যদি না শান্তি থাকে তার নিজের মধ্যে। মান্থষ 

প্রকৃতিকে জয় করেছে, বলের দ্বারা নয়, এই 

পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহকে বুঝবার চেষ্টার 
দ্বার।। এই কারণে চাতুরী যেখানে ব্যর্থ, বিজ্ঞান 

সেখানে সফল। 

কিছু প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে এই যে-জ্ঞান 

আমর! অর্জন করেছি এবং তারই বলে আবিার 

করেছি--আরও অনেক প্রাকৃতিক শক্তি আছে 

যা এখনও আমাদের বোধের অতীত । আমর 

এমনকি নিতান্ত এক ক্ষুদ্র প্রাণী, য| মহাবিশ্বের 

এক কণ। ছাড়া কিছু নয়, মানুষ নামে ঘ৷ 

অভিহিত-_তাকেই পরিপূর্ণভাবে বুঝবার চেষ্টা 
করে উঠতে পারিনি । 

আমাদের দর্শন শাস্ত্রাদি সেই উপলব্ধির 

চেষ্টাই করেছে । কিন্তু আমি ্বাগেই বলেছি, 

আমাদের অধিকাংশ মানুষই স্থবিধামতো। মানব- 

প্রয়াসের এ অংশকে বিস্থৃত হয়েছে । 

আজকে ভারতে এক ধরনের উত্তেজনা ; 
সার! পৃথিবীতে অন্য ধরনের উত্তেজনা । এই 

উত্তেজনার কারণ, অনেক যুবক পুরাতন মূল্য- 
বোধের মধ্যে ক্রটি আবিষ্কার করছে । এর 

মানে কি এই যে, পুরাতন মূল্যবোধগুলি অসম্পূর্ণ ? 

আমি সেরকম মনে করি না। কিন্ত আমি 

অবশ্যই মনে করি এর কারণ-_অপেক্ষাকৃত 

পুরাতন প্রজন্মের লোক আমরাই পারিনি 

পুরাতন মূল্যবোধ অনুযায়ী যথাযথ জীবনগঠন 

করতে । আর সেইজন্যই এ সকল মূল্যবোধকে 
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গুরুত্বের সঙ্গে বরণ করতে আজকের তরুণর! 

সন্দিহান এবং তারা নতুন পথ সন্ধানের চেষ্টা 
করছে। এই ধরনের কোন-কোন পন্থা কোন- 

কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষ।, আমাদের কাছে অর্থহীন 

মনে হতে পারে । কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষা মূলক 

প্রয়াস ও তুল-্রান্তির মধ্য দিয়েও যদি আমরা 

শেষ পর্বস্ত সত্যে পৌছতে পারি, তাতে এই সব 
আন্দোলন খানিকটা উদ্দেশ্টসিদ্ধি করবে। 
আমাদের দেশের এই সমস্যাগুলি সারা পৃথিবীর 

সমন্যাও বটে। মহাপুরুষর! অনেকে দেখিয়েছেন 
যে, এই সমস্ত বৈচিত্র্য এক বিরাট সত্যের অংশ 

এবং আমাদের মেই একত্বের অন্পুসন্ধানেই সর্বদাই 

সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয়, 

যদি না তা আমাদের বহু বিচিত্র ও ব্যাপক নান। 

অভিজ্ঞতার মধ্যে এক্যস্থত্রটিকে আবিষ্কারের 

পথে সন্ধানী না হয়। 

আ্বামীজীর বাণী : অভীঃ অভীঃ 

একটি কথ! স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় প্রায়শঃ 

ব্যবহার করতেন--সেটি হল অভীঃ। তার বল! 
একটি কাহিনী আমার স্মরণে আসছে । একবার 

বানরের দল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। যত 

জোরেই তিনি দৌড়ান, বানররাও তত জোরে 

তাড়া করছিল, তাঁকে প্রায় ধরে ফেলে আর কি! 

তখন কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল--“পালিয়ে। না, 

রুখে টাড়াও।” তিনি ফিরে রুখে দাড়ালেন, 
তখন বানররাও থমকে দাড়াল এবং পালিয়ে 

গেল। এটা পৃথিবীর অধিকাংশ সমস্ার ক্ষেত্রেই 
খাটে। ঘর্দি কেউ কোন সমস্যাকে অতি বৃহৎ 

ভেবে তার থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে সেটি 

ক্রমেই বৃহত্তর আকার ধারণ করে তাকে গ্রাস 
করে ফেলে । কিন্তু সাহসের সঙ্গে তার মুখোমুখি 

হলে সমাধানের একটা স্থযোগ পাবার সম্ভাবনা 

থাকে । এমন কি সমাধান করতে যদি নাও পারা 

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ১১ 

যায়, তথাপি সংগ্রামের মূল্য আছে, কারণ সেই 
অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে সমাধান করা 

সহজতর হয়ে দাড়াবে । 

কতিপয়ের জস্ভ নয় _সকলের জন্য 

উন্নয়ন চাই 

আমরা কেউ কেউ স্বামীজীর মতাদর্শ থেকে 

ব্যক্তিযুক্তির ধারণা গ্রহণ করেছি, আর তার 

পরিণতি ঘটেছে__না ব্যক্তি-মুক্তিতে, না সমষ্টি- 

মুক্তিতে । বিবেকানন্দের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা এবং 

অধ্যাত্মচেতনার যে সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল তার 

থেকে আমাদের সমট্টি-মুক্তি অর্থাৎ সর্বসাধারণের 

উন্নয়নের ধারণাই গ্রহণ করা উচিত । 

স্বামীজী মানব-্রাতৃত্বের বাণী দিয়ে গেছেন। 

তারই পক্ষে পৃথিবীর সকল দেশে বত'মানে 

জোরদার ধ্বনি উঠছে। তার পিছনে আছে 

প্রচণ্ড শক্তি । কিন্তু এক্ষেত্রেও আবার বলতে 

হবে, মূল শক্তি যেন মানুষের ভিতর থেকেই 
উদ্ভূত হয়। মনে হয়, এখন জীবনের সকল কর্ম- 

ক্ষেত্রেই রাজনীতি ঢুকে পড়েছে । রাজনীতি 

নিজস্বভাবে মন্দ কিছু নয়। আমরাই তাকে মন্দ 

করে তুলি। বস্ততঃপক্ষে আমার মতে জীবনে 

মূলগততাবে ভাল বা মন্দ কিছুই নেই। বস্তর 

মধ্যে আমর! কি দিচ্ছি, বা তার থেকে কি আদায় 

করে নিতে চাইছি, তার উপরেই লব কিছু নির্ভর 

করে। রাজনীতিকে আমরা ব্যক্তিগত কলহ ব৷ 

ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বিষয় করে তুলছি। অথচ 

তার মূল চরিত্র হওয়। উচিত ছিল, বা তাই হবে 
বলে নির্ধারিত ছিল- সমগ্র মানবের অর্থনৈতিক, 

নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য বিশাল 

আন্দোলন। রাজনীতির এই হচ্ছে আদর্শ রূপ । 

রাজনীতি যদি সেই রূপ নেয়, তাহলে তা 

আমার্দের সকলের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করলে 

মঙ্গল । গান্ধীজী সেই কাজই করে গেছেন। মহান 



১২ উদ্বোধন 

ধর্মীয় আদর্শকে তিনি সমাজ সেবার কাজে 

প্রবাহিত করেছিলেন। তাকে বিরাট অসম্ভব 

আমর্শ বলে সরিয়ে না রেখে জনগণের দৈনন্দিন 
জীবনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন যা লক্ষ্যে 

পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ । বর্তমানে 
আমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তকে নির্ধারণ করে 

ফেলেছি, কেউ কেউ পথের কাটা কিংবা পাথরের 

বাধা দেখে সন্দেহ করছেন-_সত্যই আমরা 

মেপথে অগ্রসর হচ্ছি কিনা বা হতে পারব 

কিনা । কিন্ত যেযাত্রাই করি না কেন, পথে 

কাটা এবং বাধা থাকবেই ; তা ছিল আমাদের 

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও ; তা ছিল স্বামী 

বিবেকানন্দ এবং আমাদের ও অন্য দেশের 

সকল মহান সংস্কারকদের পথেই । কিন্তু এরা 

অগ্রসর হতে পেরেছেন, কারণ এর। নিজেদের 

পায়ের উপর নজর রাখেননি । নজর রেখেছিলেন 
সম্মুখ-লক্ষ্যে, আলোক-লক্ষে । আমাদেরও 

মনে জাগিয়ে রাখতে হবে মহান লক্ষ্যবস্তর 

রূপচ্ছবি। তা সত্যই মহান; কারণ কেবল 

আমাদের দেশকে নয়, গোটা মানব-সমাজকে 

তা আলিঙ্গন করে আছে। ভারতের বিরাট 

সৌভাগ্য, এই দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে, 

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, ধর্ম- সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন 

নেতৃগণের আবির্ভাব হয়েছে ধারা জনগণের 

আদর্শ-লক্ষ্যকে উন্নততর করেছিলেন, তাদের পথ 

দেখিয়েছিলেন কেবল অতীতের যথাযথ মূল্যায়নে 
নয়, একই সঙ্গে ভবিষ্যতের বূপ-কল্পনা করে 

নিষ্ষে সেদিকে অগ্রসর হবার জন্যও । 

[ ৮৭তম বর্---১ম লংখ্যা 

আমাদের পরিবারে স্বামীজীর প্রভাব 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, রচনা, জীবনী 

সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সৌভাগ্য আমার 
হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ এবং প্রকাশিত 

রচনাবলীর সঙ্গে আমি পরিচিত। আম্গার 

একেবারে শৈশবে এই পরিচয়ের স্থত্রপাত। 

আমার পিতা ও মাতা, বিশেষতঃ আমার মাতার 

সঙ্গে, রামকষ্চ মিশনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 

একথা অতি যথার্থ ষে, স্বামী বিবেকাননের বাণী 

আমাদের সমগ্র পরিবারকে উদ্ধদ্ধ করেছে। তা৷ 
প্রভাবিত করেছে আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে, 

একই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও। 

আজকে আমি, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ যে 

প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই প্রশ্ন উখাপন করতে 

চাই, “ভারতবর্ষ বেচে আছে কেন? সে কিসের 

জন্য সংগ্রাম করছে?” উত্তরে বলব, আমরা 
এমন বস্তর জন্য সংগ্রাম করছি যা সত্য, মহান, যা 

পালনীয় এবং রক্ষণীয়। কিন্ত কর্ম এবং ত্যাগ 

ভিন্ন আমর! তাকে অন করতে পারব না । 

এই তীর্থভূমিতে ( কন্যাকুমারিকায় ), সমস্ত 
ভারতবাপীর প্রাণপ্রিয় এই ভূমিতে, স্বামীজীর 

স্থতি-মন্দির নিগ্রিত হয়েছে । স্মারক মন্দিরের 

সাহায্যে ম্বামীজীকে স্মরণ বরাবার প্রয়োজন 

আছে বলে আমি মনে করি না। তবু এন 

কেউ থাকতে পারেন ধারের জন্য স্মারক বন্তর 

প্রয়োজন আছে । সেই বস্ত তার! এখানে পাবেন । 

সেই সঙ্গে আমি আশা করি, যে-কেউ এখানে 
আসবেন, তাঁর কাছেই এই স্থতি-মন্দির শক্তির 

উৎস হয়ে উঠবে। 



স্ভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক 'শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ 'বন্তু 

কাঁপকাতা 'িন্বাবদ্যালয়ের বাঙলা 'বভাগের অধ্যাপক এবং সংপ্রাতষ্ঠিত ?ববেকানন্দ-গাবেষক | সাহিত্য 

আকাদেমী পূরগ্কৃত "ববেকানন্দ ও সমকালশীন ভারতবষ” (ছয় খণ্ডে ), “নবোঁদিতা লোকমাতা' 

প্রভাত গ্রচ্থের লেখক । 

১ 

স্থভাষচন্দ্র বন্থু (১৮৯৭1) ভারতবর্ষের 

স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ধের (১৮৯৭-- ১৯৪৭ ) তিন 

প্রধান পুরুষের একজন-_-অপর ছুজন হলেন বাল 
গঙ্গাধর তিলক ও মোহনদাস করমঠাদ গান্ধী । 

এই কালে উল্লেখযোগ্য নেতৃপুরুষ আরও আছেন 

ধারা কোন না কোন দিক দিয়ে বিশিষ্ট ভাব- 

প্রেরণ। ও শক্তি দান করেছেন ; যথা, স্থরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় (জাতীয় ভাবোন্মেষের প্রথম পর্বে 

ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধিকারবোধ স্তিতে-_-), 

বিপিনচন্দ্র পাল ( চরমপন্থী উন্মাদনা স্থাতে ও 

নিক্ষিয় প্রতিরোধ তত্বপ্রচারে-_- ), অরবিন্দ ঘোষ 

(পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণায় এবং গ্রপ্ত 

বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠনে-- ), লাজপত রায় 

(প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে ও চরমপন্থী 

ভাবপ্রচারে--), গোপালকষ্ণ গোখলে (স্বাধিকার- 

আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক চিন্তার 
সংযোজনে- -), চিত্তরঞ্জন দাশ (জাতীয় সংগ্রামকে 

জনমুখী করে তোলায়, সরকারী অস্ত্রে সরকারকে 

বধ করার বুদ্ধিকৌশলে--)। এইসঙ্ষে জওহরলাল 
নেহরুর নাম করতে হবে, যিনি স্বাধীনতা 

সংগ্রামের পক্ষে জনমত স্য্টিতে ও তাতে সমাজ- 

তান্ত্রিক ভাব প্রবেশ করানোর ব্যাপারে গুরুদ্থপূর্ণ 

কাজ করেছেন। ( নেহরুর মুখ্য ভূমিকা অবশ্য 
স্বাধীনতা-উত্তরকালেই )। এই সকল বিখ্যাত 

নেতার ভূমিকামূল্য স্বীকার করেও বলব-_এ রা 

কেউই তিলক-গান্ধী-স্থভাষের তুল্য স্বাধীনতারূর্ব 
ভারতীয় রাজনীতিতে মৌলিক বেগ স্থ্টি করতে 

পারেননি । তিলক ও গান্ধীর ভূমিকার কথা 

আমরা আগে যথেষ্টই বলেছি। স্থৃভাষচন্ত্র সম্বন্ধে 

এখানে অগ্রিম এইটুকু বলে নেওয়! যায়--গোপন 

ও প্রকাশ্ঠ সকল তথ্যস্থত্র অন্ুযায়ী-__ভারতে 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর সর্বশেষ সর্বাধিক প্রচণ্ড 

আঘাত তিনিই করেছেন । আজাদ হিন্দ বাহিনীর 

আঘাত কার্ষকলাপ ও তার সেনাপতিদের বিরুদ্ধে 

পরবতাঁ মামলাস্থত্রে ভারতবর্ষে প্রবল জনবিক্ষোত, 
ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আলোড়ন, নৌবিঝৌহ 

ইত্যাদি যে ভারতে ব্রিটিশ সাআাজ্যের মৃত্যুঘষ্টা 

বাজিয়েছিল, ভারতের আশ্ড স্বাধীনতা ঘোষণায় 

ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল, তা নিকট 
ইতিহাসের জ্ঞাত তথ্য | 

স্ুভীষচন্দ্রের মোটামুটি পরিচিত জীবনকথা 

আমরা জেনেছি : কটকে তীর জন্ম; পিতা 

জানকীনাথ বস্থ আইনজীবী ; মাতা প্রভাবতী 

বন্থ ; ভ্রাতারা কৃতী, (ধাদের অন্যতম শরৎচন্জ্র বন্ধ 

কেবল অইনজগতে দিকপাল নন, রাজনীতিতেও 

উল্লেখ্য চরিত্র, স্বভাষচন্ত্রের পোরষ্টা তিনি); 

স্বয়ং কৃতী ছাত্র, প্রবেশিকায় দ্বিতীয় ; প্রেসিডেন্সি 

কলেজে দর্শনে বি-এ অনার্স পড়বার সময়ে ওটেন 

নামক ইংরেজ অধ্যাপককে লাঞ্কিতি করার 

অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে 

বহিষ্কত; পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে প্রথম 

শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ; ইংলগ্ডে আই-সি-এস পরীক্ষায় 

চতুর্থ (মাত্র আট মাসের পড়াশোনায় ); কিন্ত 
পদগ্রহণে অসম্মত ; কেন্বিজ ট্রাইপস্ লাভ; 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাব্নের পরে দেশবন্ধু 



১৪ উদ্বোধন 

চিত্তরঞ্রনকে রাজনৈতিক গুরুরূপে গ্রহণ, অসহ- 

যোগ আন্দোলনে যোগদান, কারাবরণ ; কল- 

কাতায় প্রিন্স অব. ওয়েলস আগমন-বয়কট 

সংগঠনে নেতৃত্ব ; ফরোয়াড”+ ও “বাংলার কথা, 

পত্রিকা! পরিচালনায় অংশগ্রহণ ; জাতীয় শিক্ষা 

পরিষৎএর অধ্যক্ষ; উত্তরবঙ্গের ব্াত্রাণে 

স্বেচ্ছাসেবায় নেতৃত্ব; স্বরাজ্যদলের কর্তৃত্বাধীন 

কলকাতা কর্পোরেশনে চীফ একজিকিউিত 

অফিসার ; মান্দীলয়ে বিনাবিচারে নির্বাসন ; 

আড়াই ব্সর পরে স্বাস্থ্যতঙ্গের কারণে মুক্তি ; 

বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি ; যুব আন্দোলন ও 

কংগ্রেস সংগঠনে ভূমিকা; নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ; সাইমন কমিশন- 

বিরোধী আন্দোলন সংগঠন ; ১৯২৮ কলকাতা 

কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক ; এ 

কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের উত্থাপক ; 
ইত্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্দ লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা; আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কারাবরণ ; ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে 

সভাপতিত্ব ; কলকাতার মেয়র ; স্বাস্থ্যভঙ্গ, 

স্বাস্থ্যোদ্ধারে ইওরোপ গমন, সেখানে নান। 

রাজনৈতিক প্রয়াস; হইও্য়ান স্ট্রাগল* গ্রন্থ 

প্রণয়ন ; ১৯৩৮ ব্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি ; 

হ্যাশন্তাল প্ল্যানিং প্রবর্তন; গাক্ষী-মনোনীত 

প্রার্থীকে হারিয়ে ১৯৩৯ খ্রীষ্াবে ত্রিপুরী 

কংগ্রেসের সভাপতি ; দক্ষিণপন্থীরদের অসহ- 

যোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ; 

ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন ; অবিলম্বে স্বাধীনত। সংগ্রাম 

শুরু করার ভন প্রচার, কারারুদ্ধ ( পূর্বে 
একাধিকবার তা হয়েছেন কম-বেশি সময়ের 

জন্য), অনশন, গৃহবন্দী ; ভারতত্যাগ (জান্গআরি 

১৯৪১); প্রথমে জার্মীনীতে আজাদ হিন্দ সৈন্যদল 
গঠন ; পরে পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সৈম্যদলের 
গুল্গঠন ; আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন ও তার 

১৯৩১ 

[ ৮*তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

সর্বাধিনায়ক ; ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

ঘোষণা; ভারতীয় ভূখণ্ডে আজাদ হিন্দ সৈম্ত- 

দলের প্রবেশ, পরাজয়; জাপানের আত্মসমর্পণ, 

ও আজাদ হিন্দ সরকারের আত্মসমর্পণ ; অজ্ঞাত 

লক্ষ্যে প্রস্থান ; বিমান ছূর্ধটনায় মৃত্যু সংবাদের 

প্রচার; সেই বিশেষ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে 

সাধারণের মধ্যে ব্যাপক সংশয় । অর্থাৎ অদ্ভুত 

ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর এক জীবন, রাজনৈতিক 

অংশে তার ব্যাপ্তি মোটামুটি ২৫ বসর-_কিন্ত 
ঘটনার চমৎকারিত্বে, তৎসহ প্রচণ্ড প্রভাবন্থ্র 

হিসাবে তা অনাধারণ বললেও অল্পই বলা হয়। 

এমন যে মহাজীবন, ভারতীয় ইতিহাসে, 

বিরল ব্যক্তিত্ব, ত। আদ্যন্ত নিমিত হয়েছে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে। সে সন্বদ্ধে 
স্বয়ং স্ুভাষচন্দ্রের প্রচুর স্বীকৃতি আছে। তাঁর 

ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের স্বীকৃতির পরিমাণও প্রভৃত। 
বস্ততপক্ষে, বাংলায় অন্তত অনেকের কাছে 

স্বামীজী' ও “নেতাজী” এই ছুটি শব্ধ পরম্পর 
জড়িত। 'ম্বামীজী ও নেতাজী” এই নামে অজন্ত্র 

লেখা পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। আমি এই 
জাতীয় অনুভূতির প্রকাশক হিসাবে মনীষী- 
লেখক মোহিতলাল মঞ্জুমদারের রচনার অল্প অংশ 

উদ্ধাত করছি : 

“বিবেকানন্দের মতে! মন্াসী অথচ দেঁশ- 

প্রেমিক ভারতবর্ষে পূর্বে আর দেখ যায় নাই ।"** 

তিনি জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী হইয়াও এক নৃতন 
কর্মমন্ত্রের সাধক ছিলেন, এবং বহুকাল পরে এই 
ভারতবর্ষে বুদ্ধের আদর্শে এক মন্যাসী-সম্প্রদায় 

গঠন করিয়াছিলেন ।"""কিস্ত সেই কর্মজীবনের 
মূলে অধ্যাত্মপিপাপাকেও পরাভূত করিয়৷ কোন্ 

মানব-হ্ৃদয়ব্দেন৷ অন্ুক্ষণ জাগবরূক ছিল, তাহা। 

মেকালে কেহ বুঝিতে পারে নাই; আজ আর 

একজনকে দেখিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি-_ 

বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত 'ভাস্তরপে আত্ব 



মাঘ ১৩৯১] 

আমরা নেতাজী স্থভাষচন্ত্রকে দেখিতেছি।-" 
“বিবেকানন্দ মানবাতআ্মার মুক্তিকে যেমন, 

তাহার বন্ধনকেও তেমনি আত্মগোচর করিয়।- 

ছিলেন। এজন্য সেই বন্ধন তাহার যেমন অসহা 

হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই।-. 

পৃথিবীর আর সকল দেশে তিনি মানবাত্মার 

মহিমা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু নিজের দেশে 

আসিয়া তিনি নির্বাক হইয়া যাইতেন, অস্রবাম্পে 
কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত ।...সেই অশ্রুকেও নিরুদ্ধ 

করিয়া, সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সন্গ্যাসী 

বিবেকানন্দ এই মৃতকল্প জাতির শিয়রে জাগিয়! 

'রহিলেন, এবং তাহার বক্ষে ও বাহুতে 

বলাধান করিবার জন্য কর্ণে ক্রমাগত 

'শিবোহহম্ শিবোহহম্য। উচ্চারণ করিতে 

লাগিলেন ।"." 

“সর্বত্যাগী সন্ন্যাপীর যে-প্রেম তাহার নাম 

কি দিব ?"'ব্যক্তিগত মুক্তিলাধনাকে তুচ্ছ করিয়া 
এই যে মানবপ্রেম, বিশেষ করিয়া স্বদেশ ও 

স্বজাতি-প্রেম_-ভারতবর্ষে ইহা নৃতন। আবার 

এই প্রেমও যে অধ্যাত্মপিপাসারই একট। বূপ, 

তাহা একমাত্র ভারতবর্ষে সম্ভব । সন্ন্যাসী ন৷ 

হইলে, বৈরাগ্যের দ্বার! সুরক্ষিত ন! হইলে, প্রেম 

এমন নিভারক ও বলীয়ান হইতে পারে ন। 

প্রাণ এমন মুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ সেই কারণেই কোন সমাজবন্ধন ন। 

থাকায় তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়। সকল 

প্রকার জীবনযাত্র। আপন চক্ষে দেখিবার ও 

আপন মনে বুঝিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। 

দেশকে ভালবাসার মূলে ছিল-_দেশের যাতনাক্লিষ্ 
সর্ব-অঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এ পরিচয়ের 

কাহিনী মহাকাব্য অপেক্ষা রোমাঞ্চকর ।"" 

শত জাতি, শত সমাজ ও শত সম্প্রদায় 

সত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা এক-_সেই আধ্যাত্মিক 

এঁকোর উপরেই বিবেকানন্দ এ-ুগে এক 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৫ 

নৃতন মহাভারতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এঁ বাণীই তাহার বাণী। উহাই জাতীয়তার 

মন্ত্বাণী। এই বাণীই নেতাজীকে অনুপ্রাণিত 

করিয়া তীহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতিকে সম্ভব করিয়াছে । 

স্বামীজীর সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিই নেতাজীর বাস্তব 
দৃষ্টি হইয়। উঠিম়্াছে। তিনিও সর্বজাতি 
ও সর্বসন্প্রদায়ের ভেদ ঘুচাইয়া, স্বামীজীর 

সেই নবলবধা “মহাভারত'কে সাকার করিয়া 
তুলিয়াছেন |.' 

“শ্বামীজীর প্রতিভ প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত 

হইলেও, জ্ঞানই তাহার প্রধান লক্ষণ। নেতাজীর 

প্রতিভায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ নাই-_তাহার 

শক্তি প্রেমের শক্তি); জ্ঞান-সেই শক্তির 

আন্ুমান্তিক। নেতাজী মুখ্যতঃ কর্মবীর, ত্বাহার 

প্রতিভার চরম নিদর্শন তীহার আশ্চর্য কর্ম- 

কুশলতা। ।"."ম্বামীজীর স্বপ্র মানুষের আত্মার 

মতোই বিরাট, তাহার গৌরবও স্বত্ত্ব । 

নেতাজীর স্বপ্ন মান্থষের দেহ-প্রাণের পরিধিতেই 
সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ করার শক্তিও একটা 

বড় শক্তি--ইহাই কর্মবীরের প্রতিভা । স্বামীজীর 

সে প্রয়োজন ছিল না; তিনি সাক্ষাৎ কর্ম অপেক্ষা 

কর্মের প্রেরণাটাকেই মহৎ ও বিশুদ্ধ রাখিতে 

চাহিয়া ছিলেন |". 

“কিন্তু স্বামীজী ও নেতাজীর মধ্যে যেখানে 

গতীরতর একাত্মীয়ত। আছে সেইখানে দৃষ্টি বদ্ধ 
করিতে ন। পাঁরিলে উভয়ের কাহাকেও আমর। 

সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিব না। নেতাজী যে এক 
অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ 

নাই। একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল, 

আর একজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ 

ধারণ করিয়াছে ।"'স্বামীজীর-'.বিশাল হৃদয়ের 

নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুষ্ঠিতরূপে 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । স্বামীজী যদি গেরুয়া 

ত্যাগ করিতেন, তবে সে আর কিছুর জন্য 
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গতীর এই রচনা। আমরা লক্ষ্য করি, এই 

ধরনের বক্তব্য নানা লেখক নানাভাবে প্রকাশ 

করেছেন, এবং তাঁরা সে-কাজ করবার সময়ে 

এই তথ্যপুষ্ট ছিলেন-_ন্থভাষচন্ত্রেরে জীবনের 

মডেল নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দই।২ সে 

সম্বন্ধে তার জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে প্রাসঙ্রিক 

সংবাদ আমর] অল্পবিস্তর সংকলন করব। এখানে 

উদ্দেশ্য ছুটি। এক, স্ুভাষচন্দ্রের মতে| বিরাট 

জীবন, যা কেবল অন্তর্দেশে বিরাট নয়, বহির্গত 

জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তারের শক্তিতেও 

বিরাট-_তা কভাবে প্রতি পর্যায়ে বিবেকানন্দের 

প্রভাবে গড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে দেওয়া । সে 

কাহিনী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ । ছুই, স্কৃভাষ- 

চন্দ্রের ধারাঁবতী অগণিত দ্েশব্রতী সংগ্রামী 

মানুষ ছিলেন ধাদের জীবন বিবেকানন্দের আদর্শে 

| ৮৭তম বর্ং_-১ম সংখা। 

নিমিত। তীদের জীবনের খসড়া-রূপ স্থৃভাষ- 
চন্দ্রের এই কাহিনী থেকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ 

শ্থভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অজন ভাব- 

সন্তানদের প্রতিনিধি-পুরুষ । 

৮ 

স্ুভাবচন্দ্রের বিষ্যালয়-শিক্ষ! কটকে র্যাভেনশ' 

কলেজিয়েট স্থলে । ১৯১৩ গ্রীষ্টাধে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ববিদ্ভালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 

করে উত্তীর্ণ হওয়! পর্যন্ত সময় তাঁর জীবনের 

স্কুল পর্ব। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ধে তীর বয়স ১৬ বৎসর। 
স্থভাষচন্দ্র বলেছেন, স্কুল ত্যাগের মাত্র এক বৎসর 

আগে তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের প্রবেশ । এই 

পর্বে বিবেকানন্দের প্রবেশ কোন্ আকারে সে- 

সম্বন্ধে স্থভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী “ভারত পথিক” 

এ[ আযান ইপ্ডিয়ান পিলগ্রিম' ] আলোড়িত 

বিবরণ আছে। তাছাড়। আছে এঁকালে লেখ! 
তার পত্রাবলীতে একই প্রসঙ্গ । তাঁর সহপাঠী 

১ মোহিতলাল মজুমদারের "জয়তু নেতাজী” এবং 'বীর-নন্ন্যাপী বিবেকানন্দ" গ্রন্থ 
থেকে সংকলিত । 

২ বিখ্যাত রাজনৈতিক, পণ্তিত-লেখক ডঃ প্রফুল্পচন্্র ঘোষ তীর স্মৃতিকথায় বলেছেন : 
“১৯১৩ সালে কলকাতায় স্ভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ।*..এঁ সময়ে স্থভাষের মধ্যে 
চারটি জিনিস আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তার গভীর 
আবেগময় ভক্তি, ধর্মভাব, সেবাপরায়ণতা৷ এবং নিরভাঁকতা ।"""স্থভাষের অন্তজাঁবদের ইতিহাসের 
সঙ্গে ধার। পরিচিত তার! জানেন যে, শেষোক্ত তিনটি চারিত্রিক গুণের বিকাশের মূলে 
যে-প্রেরণাটি সক্রিয় ছিল তা হল আমি যার প্রথমেই উল্লেখ করেছি-_ন্থুভাষের রামু 
বিবেকানন্দ অন্থরাগ । ১৯১৩-১৯১৫-_এই ছু'বছর আমি স্থুভাষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশেছিলাম এবং এই শময়ে আমরা একসঙ্গে বহুবার বেলুড়মঠে গিয়েছি । বস্তত তখনকার 
দিনে স্বাধীনতাকামী এমন বাঙালী কেউ ছিলেন না৷ বললেই চলে যিনি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়মঠ 
যাননি ।” 

উপরের স্থৃতিকথা শঙ্কর মহারাজের (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ) সংগ্রহ থেকে পেয়েছি । তার 
সংগ্রহে হুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ভঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ভঃ রমেশচন্জ্ 
মজুমদারের স্থতিকথাও রয়েছে-_যাতে স্থৃভাষচন্দ্রের উপর স্বামীজীর গভীর প্রভাবের উল্লেখ 
পাই। “দি রোল অব অনার” গ্রন্থের লেখক, স্থৃভাষচন্দ্রের সহকর্মী বন্ধু শ্রীকালীচরণ ঘোষ অজন্র 
লেখায় স্থৃভাষের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথ। বলেছেন। বিশ্ববাণী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৫৫) 
'স্বামীজী ও নেতাজী”__এই নামে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন । রাম শর্মা সম্পাদিত “নেতাজী, গ্রন্থে 
তিনি “এ সেণ্ট টার্নস্ পেক্রিয়ট” প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা করেছেন। ক্ভাষচন্দ্রের 
অতি ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী, “ফরোয়ার্ড পত্রিকার স্থবিখ্যাত সম্পাদক সত্যরঞ্চন বন্ধী 
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চারু গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্থবৌধচন্ত্র গঙ্ষো- কাছে লেখ! চিঠিতে নিতাস্ত বালক স্ৃভাষচন্ের 
'পাধ্যায়ও নির্ভরযোগ্য স্বৃতিকথা দিয়েছেন ।* স্থগ্ভীর ধর্মচিন্তা ও অধর্মাক্রাস্ত দেশের ছুর্গতি- 

স্থভাষচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, চিন্তার অনেক কথাই মেলে । ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাবকে 

বাল্যকালে যখন অন্য ছেলের! খেলাধুল! ইত্যাদি মাতা! প্রভাবতী বন্থকে লেখ! স্থৃতাষচন্দ্রের যে 
বহির্গত আনন্দে ও আত্মবিকাশে ব্স্ত থাকে তখন নটি পত্র পাওয়া গেছে* তার মধ্যে উক্ত ভারাতুর 

তিনি গুরুতর জীবনজিজ্ঞাসায় উৎকন্ঠিত ছিলেন। বালকটিকে আমরা সবিশেষ পাই। পত্রগুলিতে 

অর্ধকৌতুকের সঙ্গে বলেছেন, এটা অকালপক্কতা । তারিখ নেই, স্থৃতরাং বলা শক্ত পত্ররচনার 
বল! বাহুল্য নচিকেতা-জাতীয় বালকগণ এইপ্রকার কালরূপে যে ছুই বৎসর সময় সম্পাদক নির্ধারণ 

অকালপকৃতায় আক্রান্ত থাকেনই। মায়ের করেছেন তার মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে সুতাষের 

বিবেকানন্দের প্রভাবের প্রসঙ্গ ন! তুলে স্থভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন-প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা 
৷ সন্দেহ। বিপ্লবী লেখক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায় বা নলিনীকিশোর গুহর লেখার মধ্যেও একই 

প্রসঙ্গের পুনঃ পুনঃ উপস্থাপনা দেখা যায়। হরিবিষ্ণ কামাথ প্রভৃতির লেখাতেও। অরুণকুমার 

মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত নেতাজী স্মারক পত্রিকায় (১৯৭০ ) সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

'সভাষচন্দ্রের জন্মদিনে নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : “এক বীর্ধবান সন্্যাসীকে মনে পড়ছে। 
আমাদের মাতৃভূমি যখন এক শতাব্দীকাল পূর্বে পাশ্চাত্যভূমি থেকে আগত জড়বাদী চিন্তাবন্তার 
তরঙ্ষাঘাতে মুহ্মূহ প্লাবিত, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ ও বিপর্বস্ত হচ্ছিল, তখন অকুঠ্-জীবন, তরুণ সঙ্গ্যাসী 

সেদিনের সেই প্লাববকে আপনার কণ্ঠোচ্চারিত বাণীতে ''*সংযত করেছিলেন । জড়বাদের ষে 

অংশ তার ঞ্লববাণীর সঙ্গে সাম্তন্পূর্ণ, তাকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেননি ।-*-মনে করতে ভালো 

লাগে, আমাদের এই মাতৃভূমির আকর্ষণেই সেই তরুণ মন্ন্যাসী আপনার গৈরিক পরিত্যাগ করে 

পরবর্তী জন্মে যোদ্ধার ভূমিকায় স্থভাষচন্্র হয়ে জন্মলাভ করেছিলেন ।” 
একই পত্রিকায় সাহিত্যিক শৈলজানন্ন মুখোপাধ্যায়ের রচনার নাম 'স্বামীজী. বিবেকানন্দ 

৪ নেতাজী স্থভাষচন্ত্র--যার মধ্যে তিনি তুলনামুখে দেখাতে চেষ্টা করেছেন “শ্রীরামরু$ 

বিবেকানন্দে প্রতিফলিত, আর বিবেকানন্দ প্রতিফলিত স্থভাষচন্ত্রে ।” 

৩ চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কটকের র্যাতেন শ" স্কুলে এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে 

স্থভাষচক্জের সহপাঠী । নেতাজী রিসার্চ ইনপ্টিটিউটের প্রধান কর্মকর্তা, নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্ 
ডাঃ শিশিরকুমার বস্থর মতে, চারচন্দ্র তা ষচন্দরের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু, এবং তাঁর বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য । 
চারুচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় আবার বলেছেন, “স্বভাষচন্দ্রের বাল্যজীবন” গ্রন্থের লেখক স্থবোধচন্্ 

গঙ্গোপাধ্যায় র্যাভেন শ" স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে স্ৃভাষচন্দ্রের সঙ্গে পড়েছিলেন, এবং সংবাদ যাচাই 

করে তবে তিনি গ্রস্থতৃক্ত করেছেন, তার বিবরণ প্রামাণ্য । 

শঙ্কর মহারাজ আমাকে চারুচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে-মাক্ষাৎ্কার বিবরণ দিয়েছেন, 

তার মধ্যে উপরের তথ্যগুলি আছে। শঙ্কর মহারাজ অত্যন্ত পরিশ্রম করে কেবল প্রকাশিত 

বিবরণ নয়, নেতাজীর পরিচিত নান। ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, | তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ প্রফু্প 

চ্ত্র ঘোষ, ভঃ রমেশচন্্র মজুযদার, ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় | বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ উত্ষ্ট একটি 
প্রবন্ধ লিখেছেন “চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ? গ্রন্থে (১৯৭৭ )--ধুগনায়ক ও দেশনায়ক : বিবেকানন্দ 

ও স্থভাষচন্ত্র। ইনি আমাকে স্ভাষচন্ত্র সম্পর্কে তার সংগৃহীত এ মকল নথিপত্র দেখার সুযোগ 

দিয়েছেন। | 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, €বিশ্ববিবেক" গ্রন্থে (১৯৬৩) আমি স্বামীজী সম্পর্কে স্ৃতাষচন্ত্রের 

রচন। ও উক্তির যথাসস্তব সংকলন করে দিয়েছিলাম । 
৪ “ম্ৃতাষচন্জ বন্থ : সমগ্র রচনাবলী” ১ম খণ্ড, সম্পাদক শিশিরকুমার বন্ধ, পৃ ৬৫৭৭1 



১৮ উদ্বোধন 

জীবনে স্বামীজী প্রবেশ করেছেন। তবে 

স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই 

যে স্থভাষ অবয়সোচিত প্রশ্নে কাতর ছিলেন, 

তার উল্লেখ আত্মজীবনীতেই করেছেম। বৃহৎ 

পরিবারের অন্তর্গত কনিষ্ঠ বালক তিনি, সেজন্য 

'অন্তমুখী” এবং বালবৃদ্ধ--১২ বছর বয়সে তার 

জীবনের প্রথম আদর্শ পুরুষ হেডমাস্টার মহাশয় 

বেণীমাধব দাসের সাক্ষাৎ ও সান্লিধ্য পেয়েছিলেন । 

বয়ঃসন্ধিকালের নান। মানসিক টানাপোড়েনের 

মধ্যে এই আচাধ স্ুভাষচন্দ্রের মনে নৈতিক 

মূল্যবোধ, সত্যানুভৃতি এবং প্ররৃতিপ্রেম জাগিয়ে 

তোলেন। এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্য ২ 

ব্সরের বেশি পাবার স্থযোগ স্ভাষের হয়নি । 

স্থভাষের ১৪ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি বদলী 

হয়ে কৃষ্ণনগরে চলে যান, ফলে স্কুল-জীবন হয়ে 

ওঠে “নিরানন্দ, প্রাণহীন, একঘেয়ে, কারণ যে- 

আলে! এতদিন সেখানে জলছিল তা অনৃষ্ঠ ।” 
তা সত্বেও বলতে হবে, বেণীমাধৰ দাসের কাছে 

স্থভাধ যে-শিক্ষ। পেয়েছিলেন ত। তার পরবতী 

জীবনপ্রশ্নের মীমাংসার ও মানসিক যন্ত্রণার 

উপশমে সমর্থ ছিল ন| | তার মধ্যে এসে গিয়ে- 

ছিল পাথিব জীবন ও চিরাচরিত কাজকর্মের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহচেতনা৷ এবং সেইসঙ্গে ফৌনচেতনা, 

যাকে তিনি মানসিক অপরিচ্ছন্নতা বলে মনে 

করছিলেন । 

স্ুভীষচন্দ্রের এঁকালীন মানসিক অবস্থ। তার 

নিজের কথাতেই দেখ। যাক : 

“আমার মনের মধ্যে এক বিষম ওলটপালট 

শুরু হল। প্রায় ব্ছর ছয়েক সেযে কী অসহ্া 

মানসিক অশান্তিতে কেটেছিল বলবার নয়।:." 

এই ধরনের উতৎ্কট অভিজ্ঞতা সাধারণত সকলের 

হয় বলে মনে হয় না, অন্তত প্রার্থনা করি কারে 

৫ ভারত পথিক? (সিগনেট সং, ১৯৪৮), অন্ুবাদ-স্থভাষ সেন 

| ৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

যেন না হয়। তবে আমাকে আর দশজনের 

মতো ভাবলে ভুল হবে, কারণ আমার মনের 
গড়নটা ছিল বেশ একটু অস্বাভাবিক ধরনের 
আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয় 

অনেক দিক থেকে অকালপক্কও ছিলাম ।' 

এমন একট। আদর্শের তখন প্রয়োজন ছিল যা: 

উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটা গে 

তুলতে পারব--সব রকম প্রলোভন তার কাছে 

তুচ্ছ হয়ে যাবে । এমন একটি আদর্শ খুঁজে বে; 

কর] সহজ ছিল না । মানসিক অশান্তি আমাবে 

ভোগ করতে হত না যর্দি আমি আর দশজনের 

মতো জীবনের দাবিকে সহজভাবে মেনে 

নিতাম ।-*.কিস্ত আমি কিছুতেই পরাজয় স্বীকা; 

করিনি। আমার মনে এমন কিছু ছিল য| ত 

করতে দিত না। আবার যেহেতু ছুর্বল ছিলা: 

তাই লড়াই হয়েছিল তীব্র, প্রাণান্তকর |”৫ 

স্ভাষের কৈশোরের মানসিক কুরুক্ষেত্ড 

গীতার আবিভাব হপ এর পরেই । সেহ প্রাপ্তির 

আনন্দবাত। এই প্রকার : 

“একদিন নেহাতই দেবক্রমে এমন একা 
জিনিম পেয়ে গেলাম যা এই মংকটকালে আমা; 

প্রধান সহায় হয়ে দাড়াল। আমার এক আত্মীয 

[ স্থহ্ৃৎচন্দ্র মিত্র] পাশের বাড়িতে থাকতেন, 

তিনি শহরে নতুন এসেছিলেন, এবং আমাবে 

তার কাছে প্রায়ই যেতে হত। তার বইগুলির 

উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী 

বিবেকানন্দের রচনাবলী । কয়েকটি পৃষ্ঠ উলটিফে 

বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা এতর্দিন আমি 

খুজে মরছি। বইগুলি তার কাছ থেকে চেয়ে 

নিয়ে বাড়িতে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম । 

মজ্জাবধি শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক 

মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দধ ও নীতিবোধ জাগ্রত 

এবং 'পমগ্র 

রচনাধণী*র অন্তর্গত “ভারত পথিক” অঙ্গবাদ-_স্থমন চট্টোপাধ্যায়, সুগত বন্থু। 



মাঘ, ১৩৯১ ] 

করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন প্রেরণা এনে 
দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ 

থেকে লাভ করিনি যার জন্য সমগ্র সন্তাকে আমি 

উত্সর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ তাই এনে 

দিলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, 

মাসের পর মাম--তীার রচন| তন্ময় হয়ে পড়তে 

লাগলাম ।” 

স্বামীজীর রচনাবলী থেকে তিনি কোন্ শিক্ষ। 

পেয়েছিলেন, তার সারাংশ স্থভাবচন্ত্র দিয়েছেন । 

এসব শিক্ষা তিনি অবিলম্বে পেয়েছিলেন, না ক্রমে 

ক্রমে তা স্পট বোঝা যায় না। মনে হয়, 
স্বামীজীর শিক্ষার ব্যাপক রূপ তিনি ক্রমান্বয়ে 

উপলব্ধি করেন । তবে তখনকার মতো তার মনে 

কোন্ আলোড়ন ঘটে গিয়েছিল সে-সম্বন্ধে আত্ম- 

জীবনীতে আরও স্বীকারোক্তি অতঃপর আছে : 

“আমার জীবনে যখন বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব ঘটে তখন সবে পনরয় 
পড়েছি। ভারপর আমার মধ্যে শুরু 
হয়ে গেল এক বিপ্লব। তার শিক্ষার 

পুর্ণ তাৎপর্য অথব1 ভার ব্যক্তিত্বের 
বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি অবশ্যই তখন 
করতে পারিনি । তবু আমার মনে শুরু 
থেকেই এমন দাগ পড়েছিল বা মুছবার 
নয়। যুগপৎ ভার চিত্র ও ভার শিক্ষা 
থেকে বিবেকানন্বকে পুর্ণবিকশিত 
ব্যক্িত্ব বলেই আমার বোধ হয়েছিল : 
এমন অনেক প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া 

দিত যার বূপ খুব স্পষ্ট ছিল না, যেগুলি 
নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা! করতাম-_ 
বিবেকানন্দের মধ্যে সেগুলির সম্তোৌষ- 
জনক উত্তর খুঁজে পেতাম। প্রধান 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বকে আর যথেষ্ট বড় বলে মনে 

হত না, যাতে তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করতে 

পারি। আগে ভাবতাম, তারই মতো দর্শন 

স্ৃভাষচন্দ্ের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৯ 

নিয়ে পড়াশোন। করব, এবং তাকে অনুসরণ 

করব। এখন বিবেকানন্দের প্রদশিত পথের কথা 

ভাবতে লাগলাম 1” 

স্বামী বিবেকানন্দ, স্কৃভাষচন্দ্রের জীবন থেকে 

কেবল বেণীমাধব দ্বাসকে স্থানচ্যুত করেননি-_ 

পরবতাঁ জীবনে অন্য কেউই তার অন্তর থেকে 

বিবেকানন্দের আসন বিচলিত করতে পারেননি, 

যদিও সৃভাষচন্ত্র সর্বদাই জীবনগ্রস্থের পৃষ্ঠা উন্টে 

নব নব শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। সংক্ষেপে 

বল! যায়, বিবেকানন্দকে অন্তরে রেখেই স্থুভাষ- 

চন্দ্রের সর্ব সমুদ্দ লঙ্ঘন । 

মাকে লেখা সৃভাষচন্দ্রের ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের 

পত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখব_এই বালকটি 

নিরতিশয় ধর্মভাবনায় ব্যাকুল । দেবী হুর্গার প্রতি 
অপরিসীম ভক্তি, তাঁকে কাষ্টপুত্তলিকায় নয়_ 

সর্বত্রবিরবাজিত দেখার একান্তিক ইচ্ছা, শঙ্করাচার্ষের 

স্তোত্রের প্রতি প্রীতি, সাংসারিক উন্নতিতে 

অনিচ্ছা, বৈরাগ্যবাসনা, ভোগমুগ্ধ বাবু-সম্প্রদায়ের, 

সম্বন্ধে ঘ্বণা, খধি, তপোবন ইত্যার্টি সম্বন্ধে স্বপ্ন- 

করনা, ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে অরুতার্থতার অসম 
গ্লানি (লেখকের বয়স যদিও পনরর বেশি নয়) 

__সেইসঙ্গে দেশে ধর্মের পতনে ক্ষোভ ছুঃখ-_ 

এই সকলই পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। 

মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে স্পষ্টভাবে 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের কথা নেই। তবে সে 

বিষয়ে ইঙ্গিত আছেই। স্থৃভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে 

বলেছেন, বিবেকানন্দ থেকে তিনি রামকৃষে 

উপনীত হন। রামকৃষ্চ নিজ বাণীর জীবন্ত 

বিগ্রহ ছিলেন, তিনি কামকাঞ্চনত্যাগের আদর্শ 

দিয়ে গেছেন--কিশোর স্থভাষচন্দ্রের চিত্বে তা 

অন্পনেয় ছাপ রেখে যায় । চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

বলেছেন, শ্থুভাষ মায়ের কাছে বসে কথামৃত 

শুনতেন । স্তৃভাষচন্ত্রের মাকে লেখা বেশ কয়েকটি 

চিঠিতে কথাম্বতের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আছে। 



২০ উদ্বোধন 

যথা, “ছুই-চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়? 

প্রকৃত জ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান ; আর সমস্ত জ্ঞান__ 
অজ্ঞান । আমি বিদ্বান ব৷ পণ্তিতকে শ্রদ্ধা করিতে 

চাহিনা। ভগবানের নাম স্মরণে যাহার চক্ষু 

দিয় প্রেমাশ্র বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবত। 

বলিয়া পূজা করি।” কিংবা প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উচ্চ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার অব্যবহিত পরে 

লেখা চিঠিতে : “লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেন্ট 
নহে-_বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 'চাপ্রাস্” পাইলে ছাত্ররা 
আপনাকে কতার্থ মনে করে-_কিস্তু বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের চাপ্রাস্ পাইলেও যদি কেহ প্ররুত জ্ঞান না 
লাভ করিতে পারে-_তবে সে শিক্ষাকে আমি 

শ্বণা করি ।-""চরিত্রগঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য । 

***আমি চাই- চরিজ্র, জ্ঞান, কার্য । এই চরিত্রের 

ভিতরে সব যায়--ভগবদ্তক্তি, শ্বদেশপ্রেম, 
ভগবানের জন্য তীত্র ব্যাকুলতা সবই যায়” 

এই পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দও 
জাছেন। 

চারুচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্বৃতিকথায় বলে- 

ছেন, হত্বত্চন্ত্র মিত্র নন, কটকের প্যারীমোহন 

আাকাডেমির শিক্ষক কৃষণন্ত্র সেন হ্তাষচন্ত্রকে 

বিবেকানন্দের বই পড়তে দেন (স্থবোধচন্ত্ 
গঙ্গোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন )--যখন সুভাষ সবে 

নবম শ্রেণীতে উঠেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন 
-ম্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতা, কলম্বো থেকে 

জালমোড়। বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী এবং “সন্ন্যাসীর 

গ্লীতি'_হুৃভাষচন্ত্রেরে উপর সর্বাধিক প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । 

বিদ্যালয়জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে 

কথা এখনও শেষ হয়নি। স্থভাষচন্দ্র নিজ 

চরিজ্রবিকাশ সম্বন্ধে আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য 

দিয়েছেন--যার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভাবের 

লাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে । 

রামরুষ-বিবেকাননোর ভাবধারার সংশ্রবে 

[ ৮৭তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 

আসার পরে সুভাষচন্দ্র কটকে মাত্র দেড় ছুই 

বৎসর ছিলেন। একালের মধ্যে তার মধ্যে সত্যই 
'ওলটপালট” হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবে- 

কানন্দ 'অখগুসত্ত” হলেও তারা আপেক্ষিকভাবে 

ছুই ভিন্ন ভূমিতে তাঁকে আলোড়িত করেছেন। 
'এই সময়ে যে-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে দিন 

কাটাতে হচ্ছিল | স্থৃভাষচন্দ্র লিখেছেন 7, 

তার চাইতে তীত্র আর কোন পরীক্ষা আমার 

জীবনে এসেছে কিন! সন্দেহ । রামকৃষ্ণের ত্যাগ 

ও শ্ুদ্ধতার দৃষ্টান্তের ফল হয়েছিল এই যে, আমার 

সমস্ত কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে পড়াই হয়ে উঠেছিল 

অনিবাধ। আর বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচলিত 

পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমার 

সংঘর্ষ ডেকে এনেছিল 1” ্ 
বামকুষ্জের অন্ুনবণ থেকে সুতাঁষচজ্জের 

জীবনে ঘটেছে ব্রশ্ষচর্ধ-সাধনা, রুক্ষতা, ধ্যান ও 

যোগ । এসব সম্বন্ধে ব্যাপক চেষ্টার নানা বিবরৎ 

তিনি দিয়েছেন। অবস্থা এমন দাড়িয়েছিল যে 

কেউ কেউ মনে করেছিলেন_এ'র “উন্মাদ হে 

দেরী নেই।” এরই অনুস্থতিতে স্ুভাষের গুরু 

সন্ধান। রামরুষ্জের উপদেশ কিছুদিন পালন করা; 

পরেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হল না বলে নিরতিশয 

অস্থির স্ৃভাষচন্দ্র স্থির করলেন- উপযুক্ত গুরু, 

অভাবেই তা ঘটছে না । তাই তিনি কটকে এব' 

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আগত সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান পেলে। 
হাজির হতেন--যদি গুরু পেয়ে যান । 

বিবেকানন্দের অনুসরণে কিভাবে পারিবারিং 

ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে নেমে পড়ে 

ছিলেন, তার বিবরণও স্থভাষচন্ত্র দিয়েছেন । যথা 
গুরুসন্ধিৎস্থু ্ভাষ এক নব্বই বৎসরের অধিং 

বয়সের সাধুর প্রভাবে কয়েক মাস কাটান, ধা 
নির্দেশের মধ্যে আমিষাহার ত্যাগ, স্তোক্রপা; 

এবং পিতামাতার কাছে বাধ্যতা৷ ছিল। এই সাধু 

নির্দেশ কিছুদিন পালন করার পরে যখন তি 
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বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, সম্ভোষজনক ফললাভ 

হয়নি তখন, সুভাষচন্দ্র লিখেছেন : “রামরু্ণ- 

বিবেকানন্দে ফিরে গেলাম । নিজেকে আবার 

বোঝালাম_ত্যাগ ভিন্ন সিদ্ধি নেই।” 

উক্ত বৃদ্ধ সাধু পিতামাতার প্রতি বাধ্যতার 
উপদেশ দিলেও অবাধ্যতাই স্বতাষের নিয়তি, 
কারণ--বিবেকানন্দ । একেই তিনি পারিবারিক 

জীবনের সঙ্ষে বিভ্রোহ বলেছেন। পড়াশোনায় 
অবহেল। তো হচ্ছিলই, আরও নানা অপরিচিত 

আচরণ তিনি করছিলেন। বাবা মা আমাকে 

যতই সংযত করতে চেষ্টা করছিলেন ততই আমি 

বিজ্রোহী হয়ে উঠছিলাম। অন্যান্য সকল চেষ্টাই 
যখন ব্যর্থ হল-_আমার মা কান্নার আশ্রয় নিলেন। 
কিন্ত তাতেও আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়! হল 
না। আমি উদ্বাসীন, হয়ত-বা খামখেয়ালী 1... 

এভাবে পিতামাতাকে অমান্ত করা আমার পক্ষে 

অস্বাভাবিক ও অগ্রীতিকর | পিতা স্বর্গ: পিতা 

ধর্মঃ, বা জননী জন্মভূমিশ্চ মুখস্থ করে ও মান্য করে 
তীর প্রথম বয়স কেটেছে ]-_কিস্ত ছূর্বার স্রোতে 

আমি যেন সামনের দিকে এগিয়ে চলছিলাম ।” 

স্থভাষচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক প্রথাগুলি 

ভাঙছিলেন, মায়ের অনুরোধ অগ্রাহ্থ করে তথা- 
কথিত নিম্শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একব্রে ভোজন 

করেছিলেন । মায়ের হুকুম-"'অগ্রাহথ করতে 

কেমন অদ্ভুত এক আনন্দবোধ করলাম। যখন 

একাস্তিকভাবে ধর্ম ও যোগসাধনায় ব্যাপৃত 
ছিলাম, এবং যেখানে খুশি যাওয়ার ও যা ইচ্ছে 
করার স্বাধীনতা চেয়েছিলাম তখন প্রায়ই আমাকে 
পিতামাতার বহু আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে 

হয়েছে । এইসব করতে আমি কিছুমাত্র ইতন্তত 
করিনি কারণ ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রেরণায় 

আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আত্মবিকাশের 

জন্য বিদ্রোহ প্রয়োন্জন-_শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর 
যখন কেঁদে ওঠে তখন চতুপ্পার্শের বন্ধনের 

স্থভাষচক্জের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ২১ 

বিরুদ্ধেই সে প্রতিবাদ জানায় |” 
এই সময়ে ভূত-প্রেত, হাতুড়ে চিকিৎসা ও 

অন্যান্য “কুসংস্কারমুক্তিতে বিবেকানন্দ সহায় 
হয়েছিলেন”__একথাও স্থভাষচন্দ্রের রচনা থেকে 

জেনেছি। “বিবেকানন্দ-প্রচাবিত ধর্ম ও যোগ-- 

যুক্তিসঙ্গত দর্শনের উপর, বেদাস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল; বেদাস্ত সম্বন্ধে তার ধারণ! বিজ্ঞানের 

বিরোধী ছিল না--বরং বৈজ্ঞানিক স্থত্রগুলিকে 
ভিত্তি করেই ত৷ গড়ে উঠেছিল । ত্বার জীবনের 

ব্রতগুলির অন্যতম বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়সাধন ।£ 

সুভাষচন্দ্র এই সুত্রে প্রথম যৌবনে বিবেকাননের 

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দর্শন-পাঠের উল্লেখ 

করেছেন। “মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই, 
রাশি-রাশি কুসংস্কার, এবং ভারতে ধর্মকে যে 

অলৌকিকতার আতিশয্যে কখনো-কখনো জড়িত 

দেখ! যেত_-তার থেকে ধর্মের সারকথা। উপলব্ধি 

করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল”__স্ভাষচন্দ্র 

লিখেছেন । 
রামকুষ্*-বিবেকানন্দের আদর্শবদ্ধ ছাত্রগোষী 

স্থভীষচন্দ্র অবিলম্বে গঠন করে ফেলেছিলেন, এবং 

তার্দের সাহায্যে লোকসেবার কাজে নেমে 

পড়েছিলেন । কটকের শহরতলীর গ্রামে গিয়ে 

প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজ করেছেন । স্থভাষ- 

চন্দ্র বলেছেন, যদিও গোড়ার দিকে “যোগসাধন। 

নিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন”, কিন্তু ক্রমে 

উপলব্ধি করেন-_“আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 

সমাজের সেবা কর। আবশ্তক |” তিনি স্বীকার 

করেছেন : “ধারণাটা বিবেকানন্দের কাছ থেকে 

এসেছিল, কেন না তিনি মানবসেবার আদর্শ 

প্রগার করে গেছেন, যার মধ্যে-স্বদেশসেবাও 

আছে ।” ক্থৃভাষচন্দ্রের মানবপ্রেমের মূলে 

বিবেকানন্দের সুগভীর প্রভাব সম্বন্ধে তার 

স্বীকৃতি : “দরিদ্রের সেবা করার জন্য বিবেকানন্দ 

প্রত্যেককে দিয়ে গেছেন, কারণ তাঁর মতে বু 
17165 58598119118 9153108 
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দরিদ্রের বেশে ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের 
মধ্যে আবিভূত হন, আর দরিজ্রের সেবাই 
নারায়ণ সেবা। মনে আছে, ভিখারী, ফকির 
ও সাধুদের প্রতি খুব উদার হয়ে উঠেছিলাম, 
এবং যখনই তাদের কেউ আমাদের বাড়িতে 

আসত, হাতের কাছে যা পেতাম তাই দিয়েই 
তাদের সাহায্য করতাম। তাতে পেতাম 

অদ্ভূত তৃপ্তি।” 

অবস্থা এমন দ্াড়িয়েছিল যে, স্কুল-জীবনের 

শেষপর্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গোষ্ঠীর ছাত্রদের 

সঙ্গ ছাড়া আর কোন সঙ্গ তার ভাল লাগত ন|। 

এমন কি “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অন্গরাগী ছুই- 

একজন ছাড় সাধারণভাবে আর কোন শিক্ষক 

[ ৮৭তম বর্-_-১ম সংখ্যা 

প্রেরণাসঞ্চার করতে পারেননি |” 

কাছাকাছি সময়ে ইংলগু-প্রবাসী অগ্রজ 
শরৎচন্দ্র বন্থকে এক পত্রে (৮.১, ১৯১৩) 

ভারতের তমসাচ্ছন্ন অবস্থার দুঃখার্ত বিবরণের 
শেষে লিখলেন : 

“তবু আমার মনে হয় আশা আছে, এখনো 

আশা আছে। আশার দূত আমাদের মধ্যে 
আসিয়াছেন-_-আমাদের প্রাণের সকল তমঃ 

নাশ করিয়৷ হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। 

তিনি খষি বিবেকানন্দ । তিনি তাহার দিব্য 

কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্যাসীর 
বেশে হিন্দুধর্মের অন্তমিহিত বাণী বিশ্বের নিকট 

প্রচার করিতে আবিভূত হইয়াছেন।” [ক্রমশঃ ] 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা 
( কয়েকটি প্রস্তাব ) 

ডত্নর পবিত্র সরকার 
বাঙলা [বিভাগের রশডার, যাদবপুর 'িধ্াবদ্যালয় । 

১. দৃষ্টিভঙ্গি : প্রথমে যে কথাটি আমাদের 
মনে রাখা দরকার তা এই: এই ছুটি পর্যায়ে 
শিশুদের লেখার ভাষা শেখানো শুরু হচ্ছে, 

মুখের ভাষা নয়। মুখের ভাষ| তারা তাদের 

সাড়ে তিন বছর বয়সে মোটামুটি ভালই আয়ত্ত 

করে ফেলেছে । কিন্তু একথাটাও আংশিকভাবে 

সত্য, পুরোপুরি সতা নয়। আমাদের যেটা মান্য 
কথ্য ভাষা--9120814 0০০91190191 1018169% 

_সেটা উপভাষাভাধী অঞ্চলের সব শিশু বলে 

না, কাজেই এ সব অঞ্চলে (বা অন্তান্য সামাজিক 

স্তরে, যেখানেও ভাষা বল! হয় না) মান্য কথ্য 

ভাষার একটা আদর্শ তুলে ধরাও এ দুটি পর্যায়ের 
পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

২. কী শেখানো! হবে: বিষয়বন্ত : 
বলা বাহুল্য, এতে ছাত্রের নিজের জগতের 

আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার এলাকাগুলি যেমন স্থান 

পাবে, তেমনি তার অভিজ্ঞতার এলাকা বাড়ানোর 

চেষ্টাও করতে হবে। তার নিজের জগতের যে- 

সমস্ত আকর্ষণীয় এলাকা__খেলাধুলা, গৃহপরিবেশ 
বা বন্ধুবান্ধব, বেড়ানো, ছোটখাটো ভয় বা 

বিপদের অভিজ্ঞতা, পশুপাখি, ম্যাজিশিয়ান, 

মুশকিল আসান ইত্যাদি অদ্ভুত জীবিকা-_এগুলো৷ 

নিয়ে যেমন লিখতে হবে, তেমনি দেশবিদেশের 

শিশু, রূপকথার জগৎ, পৌরাণিক কাহিনীও 

সম্ভবক্ষেত্রে আনতে হবে। 

এক্ষেত্রেও নজর রাখতে হবে ষে, প্রস্তুত পাঠ্য 

যেন শহর ও গ্রামের অভিজ্ঞতার অন্থপাত 

অসংগত ও একপেশে ন৷ হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং 

বৃহদ্ভাবে পুরো ভারতবর্ষ "মূলত গ্রামজীবন- 
ভিত্তিক, কাজেই গ্রামের অভিজ্ঞতা, কিংব৷ এমন 
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অভিজ্ঞত। ( পুরাণের গল্পে যেমন ) যেগুলি শহর 

ও গ্রাম-নিরপেক্ষ_ সেগুলির বেশি অবতারণা 

দরকার । 

আমার ব্যক্তিগত মতে, এই সব গল্প বা রচনার 

মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, জীবিকা, সম্প্রদায় 

ইত্যাদির যে পরম্পরনির্ভরতার সম্পর্ক, তা 
প্রতিফলিত হওয়া ভাল। আর শ্রেণী, জীবিকা, 

সামাজিক স্তর বা সম্প্রদায়ের €কোনটি উচু, 
কোনটি নিচু-_এ-ধরনের অনবধানজনিত ইঙ্গিতও 
যেন না থাকে । এমন ইঙ্িতও যেন না থাকে 

যে, নারী ও পুরুষের সামর্থ্য, বুদ্ধি, জীবিকা ও 

সাংসারিক ভূমিকার মধ্যে কোন অসমতা/বিরোধ 
আছে। 

গদ্য ও পদ্যের ( ছড়। ইত্যাদি ) প্রতিনিধিত্ব 
থাকবে। 

৩. কীভাবে শেখানো হবে : প্রকরণ : 

প্রথম শ্রেণীতে যুক্তব্যগ্তন ব্যবহৃত হবে না। 

প্রথম স্বরচিহৃহীন শব্ধাবলি দিয়ে পাঠ তৈরি 

করতে হবে--বিই পড়”, জিল ভর", “ঘর চল”, 

“কত জল" ইত্যার্দি। 

বর্ণান্ুক্রম অনুসরণ ন। করে, বর্ণমালা প্রথমে 

মুখস্থ না করিয়ে ছবি ও উচ্চারণের সক্ষে বর্ণের 

সম্পর্ক তৈরি করে দিলে ভাল হয়। 

পরে স্বরবর্ণ ও তার “কার ভেদ্টিকে পাঠে 

আনতে হবে। এখানে “সহজ পাঠ-এর অনুসরণে 

একটি পাঠে একটি স্বরবর্ণ ও তার-কার-চিহ্ছের 

পর্যাপ্ত উদাহরণ থাকাই ভাল । তাতে সীমাবদ্ধ- 
ভাবে অবশ্যই পূর্ব-পরিচিত স্বরবর্ণ ও তাদের 
'কার*গুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ 

৫1117)8 হবে মূল উদ্দেশ্ট। 
যে-সব “কার, লাইনো ছাড়া অন্ত টাইপে 

'অন্থচ্ছণ (02809) অর্থাৎ দেখে বোঝ। যায় না, 

যেমন বূ-এর কার, শু-এর কার, হৃ-এর কার, 

রু-এর «কার-_সেগুলোকেও মূল আদলের 

তর 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাংল! পাঠ্যপুস্তক রচন৷ ২৩ 

পাশাপাশি চিনিয়ে দিলে ভাল হয়। তাতে 

অন্ত বই, যা লাইনোতে বা মনোটাইপে ছাপা 
নয়, পড়ার স্থুবিধে হবে। 

অনেকদিন থেকেই বাঙালি শিশুদের, এবং 

সম্ভবক্ষেত্রে অন্তভাষী শিক্ষার্থীদের যুক্তব্যগ্জন 

শেখানোর বিষয়ে একটি চিন্তা আমার মাথার 

মধো ঘুরছে । একক ধ্বনির বর্ণরূপ- স্বরবর্ণ ও 
ব্যঞগ্জনবর্ণ শেখানোর নানা বই আমার্দের আছে। 

এগুলোই আমাদের প্প্রাইমার*। মদনমোহন 

তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা” বিদ্যাসাগরের বর্ণ- 

পরিচয়” প্রথম ভাগ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 

হাসিখুসি' প্রথম ভাগ, রবীন্দ্রনাথের সহজ পান 

প্রথম ভাগ, স্থুখলত৷ রাঁওয়ের “নিজে পড়” ইত্যাদি 

বই শিশুকে নিজের নিজের উপায়ে বর্ণমালা 

শেখানোর চেষ্টা করেছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

প্রকাশিত সাম্প্রতিক “কিশলয়” প্রথম ভাগও এ- 

বিষয়ে একটি অভিনব প্রচেষ্টা । এ-বইগ্রলোর 

ব্যাপ্তি সবসময় একরকম নয়। “সহজ পাঠ” প্রথম 

ভাগ-এ আলাদা করে আ-কার ই-কার ইত্যাদি 

শেখানে। হয়নি, কিন্তু এর অক্ষর চেনানোর 
ছড়ানির্ভর পদ্ধতিটি “প্রস্কুল' শিশুদেরও খুব 
উপযোগী । “প্রি-স্কুল” পর্বে শিশুদের জন্য কৰি 

স্থনির্মল বস্থর ছিড়।ছবিতে অআ ক খ' 

একটি ভাল বই। এই শেখকও এই স্তরের 

শিশুদের জন্যই এধরনের একটি বই রচন৷ 

করেছে, সেটি আপাতত মুদ্রণ।গারের দখলে । 

সাধারণভাবে স্কুলের প্রথম শ্রেণাতেই বর্ণমালা, 

আ-কার থেকে গুকার এবং খফলা শেখানে। 

হয়ে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যুক্তব্যঞ্জন 

শেখানেো৷ আরম্ভ হয়। ফলে উপরি-উক্ত অনেক- 

গুলে! বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে যুক্তব্যঞ্ন শেখানো 

শুরু হয়েছে। 'হাসি খুসি” দ্বিতীয় ভাগ-এ ছড়ার 

সাহায্যেই ত। করা হয়েছে, অন্যান্য বইয়ে, যেমন 

হজ পাঠ” দ্বিতীয় ভাগ-এ গল্পধরনের গদ্যাংশে 



২৪ উদ্বোধন 

সোজান্বজি যুক্তব্যঞ্জন-ওয়ালা শব্ধ ব্যাবহার করা 

হয়েছে। 

প্রশ্ন হল, যুক্তব্য্ন শেখানোর বিষয়ে কোন 

ক্রম বা 01৫৩7 স্থাপন কর! উচিত কি না। কোন 

যুক্তব্যঞঙ্তন আগে, কোনট। পরে শেখাব কি না। 

বল৷ বাহুল্য ক্রম একটা ধরে নিলে শিশুরও স্থবিধে 

হয়, লেখকেরও সুবিধে হয়, অবিন্স্ত 1010215) 

ক্রমে সাজালে সেই স্থবিধে থাকে না। ফলে 

অধিকাংশ শিশুপাঠ্য গ্রস্থরচয়িতাকেই একটা প্রকট 

ব৷ প্রচ্ছন্ন ক্রম ধরে নিয়ে যুক্তব্যঞ্নের সঙ্গে শিশুর 

পরিচয় সাধন করাতে দেখি । এরকম ছুটি বড় 

ক্রম চোখে পড়ে-এক, বর্ণানুক্রমিক (811)8- 

৮৪৮০৪] ), ছুই. বারংবারিক 

ঠি৩00600% )। অনেকেই শুরু করেন ক-এর 

সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জনের যুক্তরূপ দিয়ে, কক, কত, ক্র 

ইত্যাদি--তারপর কমবেশি ব্ণীঙ্ক্রম ধরে 

এগোন। আবার কেউ-কেউ, যেমন যোগীন্দ্রনাথ 
সরকার--য-ফল! র-ফলা দিয়েই আগে অশ্রু 

করেছেন, সম্ভবত এই কারণে যে তার মনে 

হয়েছে--এ-সব যুক্তব্যঞ্নই সবচেয়ে ঘন-ঘন 

বাঙালি শিশুকে পড়তে হবে, ফলে এগুলোই সে 

আগে চিনে নিক। 

আমাদের জান। নেই, যুক্তব্যঞ্ন ব্যবহারের 

বারংবারত৷ ব! ?6001910 নিয়ে বাংলায় এখনও 

কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেওয়। হয়েছে 

কিনা। আমরা এখন এরকম একটি পরিসংখ্যান 

প্রস্তত করছি। তার আগেই এই লেখ। | ফলে 

এমন হতে পারে যে, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে 

এ-লেখার সিদ্ধান্তগুলি টিকল না। সেইঝ্ুঁকির 

কথা! আগেই পাঠকদের জানিয়ে রাখছি । 

আমার্দের বক্তব্য, প্রথম বর্ণমালা! শেখানে। 

আর যুক্তব্যঞ্ন শেখানো-_এ-ছুয়ের মধ্যে কোন 

আবশ্তিক পদ্ধতিগত যোগ নেই। বর্ণমালায় 

* বড় হাতের ০ দিয়ে 'অ? উচ্চারণ 

(0985860 ০0 

[ ৮৭তম বর্ষ _-১ম সংখ্য। . 

বর্ণাঙ্ক্রমিক ক্রম অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়াই 

তাল--এই বিশ্বাস এখনও আমার বদ্ধমূল। 

বিদেশী শিশুশিক্ষায় বর্ণাঙুক্রম ত্যাগ করে শব্- 

পদ্ধতি ( ওঅর্ড মেথড ) ব৷ বাক্যপদ্ধতি (সেন্টেনস 

মেথড) গ্রহণ করা হয়েছে দেখে আমরাও অনেক 

শিশুপাঠ্যে তাই করেছি। কিন্তু এবিষয়ে 

আমাদের শিশুশিক্ষাবিদ্রা ভাল করে স্বাধীন 

চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। বিদেশীদের 

বর্ণশাঙ্গক্রম ত্যাগের অনেক যুক্তি আছে। প্রথমত, 

তাদের বর্ণমালাই খুব এলোমেলোভাবে 

সাজানো । আমি ইয়োরোপের বর্ণমালাগুলির 

কথা বলছি। এ-বি-সি-ডি থেকে জেড পর্যস্ত যে 

ছাঁব্বিশটি বর্-_তাতে অভ্যস্ত ও পরিচিত ক্রম 

ছাড়। আর কোন ক্রম নেই। না আছে ধ্বনি 

বা উচ্চারণের ক্রম, না আছে লিখিত বূপ- 

সাদৃশ্যের ক্রম। কিন্তু যে-সংস্কত বর্ণমালা সমস্ত 
ভারতীয় ভাষার লিপির মূল অবলম্বন তাতে 
বর্ণগুলি ধ্বনির সুশৃঙ্খল ক্রমে সঙ্জিত-_ন্বরবর্ণ ও 

ব্যঞ্ণনবর্ণ আলাদা করা, ব্যঞ্জনে উচ্চারণ-প্রক্রিয়। 

অনুযায়ী চমত্কার বর্গে বর্গে বিশ্যাস। পড়তে 

পড়তে এর উচ্চারণের লজিকটিও অনেকাংশে 

শিশুর ধাতস্থ হয়ে যায়, ফলে তার পক্ষে মনে 

রাখা সহজ হয়। আর আমাদের বর্ণগুলির মধ্যে 

কম ক্ষেত্রেই ছ্যর্কতা আছে : প্রতিটি বর্ণপিছু 

একটিমাত্র উচ্চারণ শিখলেই শিশুর চলে যায়। 

কিন্ত ইংরেজী ব। রোমান বর্ণমালার ০, ৫--এই 

বর্ণ ছুটির ছুটি করে উচ্চারণ, যথাক্রমে &-৪ এবং 

৪-]; আবার &% এ একক ব্যগ্ুনের মধ্যেই একটি 

যুক্তব্যঞ্জন--তাতে একসঙ্গে পরপর ছুটি ধ্বনি-_ 

191 পোমক বর্ণমালার নাযকরণেও কোন 

স্পষ্ট নীতি নেই। বাংল! ব্যপ্রনের নাম অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই মুক্তদল বা৷ 0091 8/119916. তার সংগঠন 

0৬ অর্থাৎ 00050109101 ৬০৩] যেমন 10%) 

বোঝাতে চাইছি । 



মাঘ, ১৩৯১ ] 

8০0, 100 ইত্যার্দি। কিন্তু রোমান লিপির 

নামের সংগঠন বিশ্লেষণে কোথাও পাই ০2৬, 

যেমন 9, ৫১1১ ইত্যাদির নামে, আবার কোথাও 

পাই ৬0, যেমন হি, [৯ 14, তব ইত্যাদির নামে, 

কোথাও পাই 0৬০-2এর নামে, কোথাও 

পাই ৬০০--১এর নামে । ৬০ সংগঠনের 

নামের ৬০%৩1-গুলোও আবার সব সময় এক নয়। 

1, [, ইত্যাদির নামে তা ৪, ি-এর নামে তা 

&। আবার ০৬ সংগঠনের নামেও ছুটি করে 

স্বরধ্বনি পাই, 0১ 00 ইত্যাদির ক্ষেত্রে £ 

এবং এ, % ইত্যাদির নামে ৪ বাঁ! অর্থাৎ 

ইংরেজী বর্ণমালা শুধু এলোমেলোই নয়, 

সেগুলোর নামের গঠনও জটিল | 

ক্থতরাং বাংলা বর্ণমালা আপেক্ষিকভাবে 

ম্বশৃঙ্খল ও স্থবিন্তস্ত-_তার ক্রম বর্জনের লজিক 

পশ্চিমী বর্ণমালার ক্রম বর্জনের লজিককে অন্ধ- 

ভাবে অন্থপরণ করবে, এটা কোনমতেই সংগত 

শয়। দরকার হলে তার জন্য নতুন কোন 
লজিক গড়ে তুলুন আমাদের শিক্ষাবিদ্রা । 

আমাদের মূল আলোচনা যুক্তাক্ষর নিয়ে, 
উপরের আলোচনা তার পটভূমিকা মাত্র। 

আমাদের মতে, বাংল। বর্ণমালার ক্রমও ধুক্তাক্ষর 

শেখানোর ক্ষেত্রে অনুঘরণ করার দরকার নেই। 

একবার স্বর ও ব্যঞ্চন এবং আ-কার ই-কাএ 

শেখানে! হয়ে গেলে যখন যুক্তাক্ষর শেখানোর 

পাল! আমে তখন ৪11179৮9008] ক্রম অনুসরণের 

কোন প্রয়োজন দেখি না। এইজন্য দেখি ন| যে, 

অ-আ-ই-ঈ এবং ক-খ-গ-ঘ-এর ক্রম তাকে মুখস্থ 
করতে হয় এবং সেই মুখস্থের কাজে উচ্চারণগত 

স্থবিস্তাস তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে কিন্তু যুক্তা- 

ক্ষরের তালিকা তার মুখস্থ করার দরকার নেই, 

শুধু চিনতে ও পড়তে এবং লিখতে শেখ। দরকার । 

তার জন্য মুখস্থ সহায়ক (20199101019 ) কোন 

পদ্ধতি-_ আমাদের বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি অংশত 

৪ 

গ্রথম্ন ও ছিতীয় শ্রেণীর জন্ত বাংল! পাঠ্যপুস্তক রচন। ২৫ 

তাই- আপাতত প্রয়োজন নেই। 

তাহলে যুক্তাক্ষর শেখানোর বারংবারতাস্থচক 

পদ্ধতিই কি ভাল? ভাল হত, যর্দি যুক্ত।- 

ক্ষরের বারংবারতার একট। নির্ভরযোগ্য হিসেব 

আমাদের হাতে থাকত। তার অভাবে নিছক 
আগ্তধারণার উপর কোন পদ্ধতি তৈরি করার 

কোন অর্থ হয় না। 

আমি একটি দ্বিতীয় ক্রম বা পদ্ধতির কথ৷ 

ভেবেছি। সেটি হল যুক্তবর্ণের শরীর সংগঠনের 

স্বচ্ছতার ( 0:810508161)09-র ) ক্রম ্বচ্ছতা"র 

বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলি। 
কিছু কিছু বাংলা যুক্তাক্ষর আছে যাদের দুটি 

বর্ণই মোটামুটি তাদের আদি চেহারা রেখে দেয়, 

ফলে তার্দের আলাদ। করেই চেন! যায়। বোঝা৷ 

যায় যে, কোন্ ছুটি ব্যঞ্তন মিলে এই যুক্তাক্ষর 
তৈরি হয়েছে । এগুলিকে আমি ধলতে চাই স্বচ্ছ 

( 08188816100 ) যুক্তাক্ষর | যেমন কক, চ্চ, চ্ছ, 

জজ, ভব, ডড, দ্দ, ন, বব, মস, ম্ম, শ্চ, স্ট, উট ন্ন, শব, স্ব 

ইত্যাদি । হ্যাণ্ড কম্পোজ, লাইনো, মনো ব। 

ফটো টাইপ-সেটিং-এ এ-সবের রূপের একটু-আধটু 
হেরফের হতে পারে । এ-ধরনের যুক্তাক্ষরে শিশু 

ছুটি অক্ষরই আলাদ। করে চেনে, ফলে এই 
ুক্তাক্ষুরগুলিকেও চিনতে তার প্রাথমিক অস্থবিধে 

হওয়ীর কথা নপব । 

বাংল! যুক্তাক্ষরগুলির দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম 

দিতে পারি আধা-স্বচ্ছ (99701-02105021610 )। 

এতে হয়তে৷ যুক্তাক্ষরের একটি অক্ষর স্পষ্ট চেন। 

যাচ্ছে, কিন্ত আরেকটি ( এখনও পর্যন্ত আমর! 

ছু-বর্ণের যুক্তাক্ষরের কথাই ভাবছি, তিন বর্ণের 

কথায় পরে আসব ) অক্ষরের চেহারা বদলে 

গেছে। সেটি কোন্ অক্ষর, তা শিশুদের আলাদা 

করে বলে দিতে হবে। রেফ ও র-ফলা” 

ওয়াল। সমস্ত যুক্তাক্ষরই এই শ্রেণীতে পড়বে । 

শিশতকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে “” ও “ * ব্যঞ্তনে 



২৬ উদ্বোধন 

অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তা র্ ছাড়া আর 

কিছুই নয়। এও হয়তো তাকে ক্রমে ক্রমে 

শেখাতে হবে যে কেবল তৎসম শবেই রেফ' 

ও 'র-ফলা"র প্রত্যাশা বেশি। কিছু ইংরেজী 

শব্দের বঙ্গীকৃত রূপেও এর ব্যবহার আছে; যেমন 

আর্ট, শাট, কোর্ট, ট্রাম, ড্রইং, লাইব্রেরি ইত্যাদি, 

এছাঁড়া যে-সব যুক্তব্যঞ্ুন এই আধা স্বচ্ছ শ্রেণীতে 

পড়বে সেগুলে! হল ক্ত, স্ব, স্ব, ঞ্, দ্ধ, দ্ধ) ক্য, ব্য 

ইত্যাদি। এগুলি শিশুর কাছে একটুখানি ব্যাখ্য। 

কর! দরকার,অন্তত একটা অংশ তার কাছে রূপের 

দিক থেকে (%1588115 ) দুর্বোধ্য লাগতে পারে । 

তৃতীয় এক দল যুক্তব্যঞ্জনকে নাম দিতে পারি 

অনচ্ছ (০0806 )। কারণ এগুলোর ছুটির 

কোনটিকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। 

বস্ততপক্ষে যে-ছুটি বর্ণ মিলে 086 বাঁ অনচ্ছ 

ক্তাক্ষর তৈবি তাদের পরিচয় জেনে শিশুর 

একটু বিশ্ময়ই জাগে। এই শ্রেণীর যুক্তাক্ষরের 

মধ্যে পড়ে লগ, ত্র, ক্র, শ্র ইত্যার্ি। আর ক্ষ ও 

জ্ঞ যুক্তাক্ষর ছুটি যে কোন্ কোন্ অঙ্গর মিলে 

তৈরি হয়েছে তা ধরতে পারাই মুশকিল । 

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, বাংলা সংবাদপত্রের 

মুদ্রণে লাইনো টাইপের প্রবর্তন থেকে ইদানিংকার 

ফটো টাইপ-সেটিং মুদ্রণে যে বিবর্তন ঘুটেছে 
তাতে 7», ১ 3-এর কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া 

ুক্তব্যগ্রনকে ক্রমশ স্বচ্ছতা দানের চেষ্ট। প্রকট 

হয়ে উঠেছে । এটাই ঠিক রাস্ত। এবং যুক্তাক্ষরের 

1801011211280001 এই ভাবেই করা উচিত। 

যতদিন সমস্ত যুক্তীক্ষর স্বচ্ছ না হয়ে 

( £৮79এ এখন একটু রক্ষণশীলতাই যেন অবলম্বন 

করা হচ্ছে) ততদিন যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য 

আমি এই ক্রমটিকে ভেবে দেখতে বলি : স্বচ্ছ 

আধা-শ্বচ্ছ_-নজ্ছ। এই ক্রমের সুবিধে এই 

যে, এর প্রতিটি পর্যায়েও দরকারমতে! বর্ণাুক্রম 

বা বারংবারতার ক্রম ঢুকিয়ে নেওয়। চলে । 

তিন অক্ষরের যুক্তব্যঞনগুলি সম্বন্ধে কী 

ব্যবস্থা? স্তর, ও ত্র, কৃ, ন্দ্য ইত্যাদিকে 

সকলের শেষে, এমন কী অনচ্ছ যুক্তাক্ষরের ধেষে 

| ৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

চেনানোর জন্য অপেক্ষা করার দরকার আছে 

বলে মনে করি না। য-ফলা শিথিয়েই ন্দ্য 
শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে 

এ-গ্রসঙ্গে ৪ (০+জ্ ) এবং জ (জ.+4১) 
এবং হু" ও ভ্বা-এই জোড়গুলিকে আলাদা 

করতে শেখানোও প্রয়োজন মনে করি | 

য-ফল!, ব-ফলা, ম-ফলা এই তিনটিতে 

সাধারণভাবে উচ্চারণে আগের ব্যঞ্তনের ছিত্ব 
( ৫০5০1108 ) ঘটছে, অর্থাৎ ব্যগুনটি পাশাপাশি 

দুটি একই ব্যঞ্জন- এভাবে উচ্চারিত হচ্ছে : 
বাকা১”বাকৃকো, বিশ্ববিশশো, আত্মাসআস্ত। 

ইত্যাদি। ব-ফলা এবং ম-ফলায় কিছু ব্যতিক্রম 

অবশ্য আছে-_উদ্বেগ (দ্ব), উদ্বোধন, বাগ্মী, 
বান্মীকি, গুল্ম, কাশ্মীর (কিন্তু রশি৯রশৃশি ) 

ইত্যাদি। এই ফুক্তব্যঞ্নগুলো পাশাপাশি পাঠে 

সাজালে ভাল হয়। ব্যতিক্রমগডুলোও দেখিয়ে 

দেওর! দরকার । 

8. ব্লীতি ও শব্বমভাঙার : লেখার ভাষা 
হবে সহজ শিষ্ট কথ্য ভাষা । 

এ পর্যায়ের শিশুদের পরিচিত (শিট) 
শব্ধাবলি যেমন পাঠে থাকবে--তাতে পাঠের 
আকর্ষণ তাদের কাছে বাড়বে তেমনি তার্দের 
শব্দভা গার বাড়ানোর জন্য কিছু নতুন %০০৪১1- 
॥১-ও পাঠে যোগ করতে হবে। সেগুলি ছোট 
আকারের তৎসম শব্দ হতে বাধা নেই। যুক্ত- 
ব্যঞ্রনের পাঠে আমাদের পরিচিত ও ব্যবহৃত 
শবগুলি দিতে হবে, “ম্সেহ শান্ত”, “বিরক্ত” 
নুস্থ ইত্যার্দি। নতুন ৬০০৪০০1৪-র লক্ষ্য 

হবে যাতে শিশুর! এ বয়লের যোগ্য পাঠ্যাতিরিক্ত 
অন্যান্য বই পড়ার মহায়ুত। পায়। 

বানানের ক্ষেত্রে বাংলা এবং সমস্ত পাঠ্যবইয়ে 
একরূপতা। (81010011010) থাকা বাঞ্ছনীয় । তথ্সম 
শব্দের বানান কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বানান 
সংস্কার সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী হবে, আর 
অন্তান্ত শব্দের বানানে__-যেখানে বিকল্পের সমস্য 
আছে-_সেখানে সহজতর বিকল্পাটিকে নিতে 
হবে। চিলম্তিকা* এব্যাপারে সর্বাংশে নির্ভর 
যোগ্য নয় । আমার মতে খুশি” বিশেষ্য ও বিশেষ, 

ছুইই বোঝাতে পারে, চিলন্তিকা” বিশেষণে দীর্ঘ 
ঈ-কার দিয়েছে । অ-তৎ্পম শব্দে শ-স-ষ-এ' 
সমন্যাটিরও (“পোষাক না “পোশাক, পুলিস 
ন। “পুলিশ” ?) সমাধান হওয়। দরকার। 



চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ 
ব্যাখ্যাত হিন্দ্ধর্ম 

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
ফেলো, নেতাজী ইনএস্টটযট ফর: এশিয়ান স্টাডিজ | 

চিকাঁঞ্ো ধর্মমহাসভ। £ বিশ্ব-ইতিহাসের 
একটি বিশেষ ঘটন! 

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগে। সহরে 

যে বিশ্বমেলার আয়োজন হয় তার ছিল পাঁচটি 

বিভাগ, - শিল্প, কলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং ধর্ম। 

শিল্পে ও স্বাধীন চিন্তায় তখন আমেরিকা জগতের 

শীর্ষে। এই বিশ্বমেলার মুখ্য উদ্দেশ্ট-__প্রত্যক্ষ- 

ভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ছিল পাশ্চাত্য 

জাতির বৈষয়িক উন্নতির পরম্পর তুলন|। 
বৈষয়িক উন্নতি প্রদর্শনে মাকিন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে-_-এই বিশ্বাস 
প্রত্যেক আমেরিকাবাসীরই ছিল । ধর্ম-সম্পর্কেও 

এইব্ধপ একটা জিগীবা ছিল-_অন্ুমান করা যায়। 
বিশ্বমেলায় ধর্মসম্মেলনের আরম্তে এর 

পরিণতি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের সঠিক ধারণা ছিল 

কিনা বলা যায় না। বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির 
মধ্যে সমন্বয়কারী উদার দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা নিজ 
নিজ ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই ছিল অংশ- 

গ্রহণকারীদের প্রচেষ্টা । একেশ্বরবাদী,__নিরাকার 

ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নিরীশ্বর-তত্ববাদীদের ধারণা 

ছিল_-বনু ইশ্বরবাদ এবং সাকার মূততিপৃজা 
ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না। ভারতব্ষ থেকেও 

স্বামী বিবেকানন্দ বাতীত যে সকল প্রতিনিধি 

চিকাগো! ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন 

তারাও বহু দেবদেবী এবং মৃতিপৃজা সম্পর্কে বিরূপ 
মনোভাবই পোষণ করতেন । হিন্দুধর্ম বা সনাতন 
বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত আর 
কারও স্থম্পষ্ট ধারণ! ছিল না। বরং অধিকাংশেরই 

ভ্রান্ত ধারণাই ছিল। 

সর্বংসহ, সর্বগ্রাহী, বিজ্ঞান ও যুক্তিতিত্তিক 

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব। অল্পজ্ঞ হয়ে ধর্মনম্মেলনের 

উদ্যোক্তাগণের পক্ষে “বিভিন্ন জাতির ধর্মমত- 

গুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের” স্বপ্ন দেখা 
অবাস্তব ছিল। যদি স্বামীজী এই ধর্মমহাসভায় 

উপস্থিত না থাকতেন এবং যদি সেখানে হিন্দু- 
ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে ধর্ম- 

সম্মেলনের উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হত। চিকাগোয় 

স্বামীজীর পরিচয় ছিল “ভারতের হিন্দু সন্গ্যাসী”। 

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মসভায় শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের জীবনালোকে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা__বিশ্ব- 

ইতিহাসের চিন্তা-জগতের একটি বিশেষ দিগন্ত 
উদঘাটিত করল। 

বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মই সর্ব 
মানবের একমাত্র মিলন ক্ষেত্র 
আমর! বিশ্বাস করি, চিকাগো ধর্মমহাসভার 

উদ্যোক্তাগণের মনে “বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির 

মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবপূর্ণ মিলনের” সদিচ্ছ! ছিল। 

কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে খন এক এক জন প্রতিনিধি 

নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন, তখন দেখা 

গেল প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথাই 
প্রতিপাদন করতে চাইলেন। একমাত্র স্বামী 

বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মের এমন ব্যাখ্যা করলেন 

যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, হিন্দুধর্ম 

সর্বাবগাহী । মানুষের পূর্ণতা ব৷ দেবত্ব লাভের 
জন্য যে কোন প্রচেষ্টাই হিন্দুধর্মের বিধান। সেই 
অর্থে সব ধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত | ধর্মকে অবলম্বন 

করে যদি মানুষের এক্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়,_- 
এবং বাস্তব পক্ষে ধর্মের ভিত্তিই মানুষের মিলনের 

একমাত্র ক্ষেত্র,_-তাহলে হিন্দুধর্মের উদার দৃষ্টি- 

ভঙ্গির উপরই নির্ভরশীল হতে হবে। স্থা 



২৮ উদ্বোধন 

অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু হতে বলেননি। 

শুধু হিন্দুর মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরের 
ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেই বলেছেন । ধর্মান্তরিত না৷ 

হয়ে বা ধর্মান্তরিত না করে নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠ। 

এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেই ধর্মের 
উদ্দেশ ঠিক ঠিকভাবে সিদ্ধ হবে। চিকাগো 

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর হিন্দুধর্মের উদার মনোভাব 
ব্যাখ্যার পর থেকেই বিশ্বে পরমতসহিষ্ণৃতার কথা 

সহজভাবে আলো চিত হচ্ছে। 

বিবেকানচ্দের হিন্দুধর্মবোধের উৎস 
জীরামকৃ্ণ 

স্বামীজী হিন্দ্ধর্মের মর্শবাণীকে যেভাবে 

উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছেন__তার মূল উৎম 
কোথা ? স্বামীন্জীর ধর্ম বোধের মূল উৎস 

শ্রীরামরুষ্ণ | শ্রীরামরুষ্ণকে তিনি শুধু হিন্ধর্মেরই 
প্রতীক রূপে দেখেননি। তিনি তাঁকে 

দেখেছেন-ধর্শের স্থাপক এবং সর্ধর্মের স্বরূপ- 

রূপে । “স্থাপকায় চ ধর্মশ্ত- সর্বধর্মস্ববূপিণে |” 

চিকাগে। ধর্মসভাঁষ বিবেকানন্দ “সর্বধর্মস্বরূপ” 

হিন্দধর্মকেই ব্যাখ্যা করেন,ধার জীবন্তভাব 
শ্রীবামকৃষ্ণে প্রকট হয়েছিল। তাঁর বেদপুরাণ- 

ইতিহাসাদি শাস্ত্জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় জীবনে 

ছিলেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত 

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানব-জীবনে | বেদ- 
বেদান্ত-পুরাণাদি শাস্ত্রে বিধৃত, ভারতীয় জন- 
জীবনে নিত্য আচরিত এবং শ্রীরামরুষ্ত-জীবনে 

পরিশীলিত ভারতীয় সনাতন ধর্মকেই স্বামীজী 

চিকাগো ধর্মসভায় ব্যাখ্যা করেছেন । সাধারণ 

সংজ্ঞায় যা হিন্দুধর্ম তাই সর্বজনীন ধর্ম। 
হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক অসঙ্গতি সম্পর্কে 
সচেতন থেকেও স্বামী বিবেকানচ্দের 

মূল খর্মনির্যাস প্রদর্শন 
স্বামীজী হিন্দুধর্মের মূলতত্ব-_-আত্মতত্-_ 

০ 

[ ৮৭তম বর্ষ _-১ম সংখ্যা 

দেবত্বের সাঁধনা,_বৈচিত্র্যে এক্যভাবনা, 
অন্যের মধ্যে নিজেকে এবং নিজেতধ মধ্যে 

অন্তেকে অন্কুভব করা প্রভৃতি উদার ও সর্বজনীন 

মহান্ ভাবগুলিই চিকাগো ধর্মসভায় ব্যক্ত করেন । 

আপাতবিরোধী ভাবের মধ্যে যে ভারতীয় 

রুষ্টি এবং ধর্মের এক্য বর্তমান তা স্বামীজী ভাল- 

ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ভারতের 

লোঁকাঁচারে এবং ধর্মাচরণে যে অসংগতি, বিরোধ 

এবং বীভখনতা আছে সেই সম্পর্কেও স্বামীজী 

সচেতন ছিলেন । ভারতে ফিরে এসে স্বামীজী 

দেশবাসীকে হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক অসংগতি ও 

দুর্বলতা থেকে মুক্ত থেকে যথার্থ ধর্মনিষ্ঠ ও বলিষ্ 

সমীজ-জীবন গঠন করতে উদ্ধ,দ্ধ করেন। ধর্মের 

নামে অশ্পৃশ্ঠতা, প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় চর্চা, পীড়ন-__বন্থ 

প্রভৃতিকে তিনি তীব্র কষাঘাত করেছেন। কিন্ত 
পাশ্চাত্যে, বিশেষতঃ যে সময় বিদেশী 

ধর্মযাজকগণ ভারতীয় ধর্মকে ধর্ম বলেই মনে 

করতেন না,_যেখানে খ্রীষ্টান মিশনারীকে 

স্বামীজী ভারতে ধর্ম প্রচার না করে অন্ন দান 

করতে বলেন সেই ক্ষেত্রে, মেই পণ্ডিতমূর্খ 

ধর্সযাজীদের সভায়, যথার্থ জ্ঞানীগুণীদের কাছে 

হিন্দুধর্মের মূল বেদ-ব্দোন্ত-গীত। প্রতিপাদ্য 

উদার, শুভ ও কল্যাণকর দিকৃগুলির প্রতিই 

সকলের দৃষ্টি আকর্ণ করেন । 
সাধারণ ভাবায় চিকাগোতে- স্বামীজীর 

ব্াখ্যাত ধর্মকে “হিন্দুধর্»” বললেও তা ছিল 

ভারতীয় সনাতন ধর্ম_ধার ভাবঘন মৃত্তি ছিলেন 
বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকষ্চ । শ্রীরামরুষ্ণকে শুধু 

হিন্দুধর্মের সাধক বা পিদ্ধপুকুব বললে তার 

আধ্যাত্সিক সাধনাকে ছোট করা হয়। তিনি 

ছিলেন সনাতন ধর্মের পূর্ণ প্রতীক যা সকল 
ধর্মের উতৎ্স। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধিত সেই সনাতন 

ধর্মই চিকাগোতে ম্বামীজী কর্তৃক ব্যাখ্যাত 

হিন্দধর্ম। 
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চিকাঁগো বন্তৃতার বিষয়বন্ত 
চিকাগেো ধর্মমভার বিভিন্ন অধিবেশনে 

স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দেন-_তার নামকরণ 

এবং বিষয়বস্ত মোটামুটি এইরূপ : অভ্যর্থনার 

উত্তর, ভ্রাতৃভাব, হিন্দুধর্ম খ্রষ্ঠানগণ ভারতের জন্য 

কি করিতে পারেন, বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দু- 
ধর্মের সম্বন্ধ ও বিদায় ভাষণ। স্বামীজীর প্রথম 

ও শেষ ভাষণ সংক্ষিপ্ত হলেও এই ছুই ভাষণের 

মধ্যেই ভারতীয় সনাতন ধর্মের মহিমা এবং 

চিকাগে৷ ধর্মমহাসভার মহৎ উদ্দেশ্কে বর্তমান 
যুগে প্রয়োগ করে কিভাবে মানবজাতি শাস্তি ও 
মৈত্রীর পথে অগ্রসর হবে তার নির্দেশ আছে। 

১৮৯৩ শ্রীঃ ১১ সেপ্টেম্বর : অন্যর্থনার 
উত্তর : হিন্দুধর্ম _সর্বধমে র জননী 

স্বামীজী আন্ুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্মের 
প্রতিনিধিত্ব না নিয়ে গেলেও প্রথম বক্তৃতাতেই 

তিনি সমগ্র ভারতের নাতন ধর্মের প্রতিনিধি 

হিসাবেই সগর্বে সভামগডলীকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা 
জ্ঞাপন করেন । এই বন্তৃতারই আরম্ভ “ভগিনী 

ও ভ্রাতৃবৃন্দ” সন্বোধনে। এই সন্বোধনের মধ্যেই 

হিন্বুধর্ম_সাধনায় সিদ্ধির পরিচয় আছে, যে 

সিদ্ধি সমগ্র মানবজাতিকে আন্তরিকভাবেই 

ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে গ্রহণ করতে পারে । 

বক্তৃতার প্রারস্তেই তিনি নিজেকে “সর্বাপেক্ষা 

প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের” প্রতিনিধি হিসাবে 
সগর্বে পরিচয় দেন এবং হিন্দুধর্মকে তিনি 

'সর্বধর্মের প্রস্থতিরূপে” নির্ভয়ে ঘোষণ! করেন । 

হিন্দুধর্ম যে শুধু পরমতসহিষ্ই নয়_এ সর্ববিধ 
মৃতকেই স্বীকার করে,_-তাও তিনি বললেন । 

হিন্দুগণ কিভাবে নিজ দেশে নিপীড়িত ইহুদী 
ও পার্শী দেশীয় অন্য ধর্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে 

তার চৃষ্টান্তও দেখালেন। প্রত্যেক মানুষকে 
রুচিভেদে ধর্ম-সাধনার স্বাধীনতা দান এবং গীতার 

পেই ননী বে বেভ'র আশ্বা করে ভজন! 

চিকাগে। ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা হিন্দুধর্ম ২৯ 

করে, ভগবান্ তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেন” 

_ হিন্দুধর্মের এই উদার বাণী স্বামীজী এই 

ক্ষত্র ভামণেই শুত্রাকারে ঘোষণা করেন। 

স্বামীজী এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের উপসংহারে আশ। 

পোষণ করেন যে, হিন্দুধর্মের পরমতগ্রহণের 

আদর্শে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার ধর্মদ্ন্থ দূর 
হয়ে যাবে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। 

স্বামীজীর এই বক্তৃতা-ই চিকাগে ধর্মমহা- 

সভাকে একটা মিলনাত্মক ও সহযোগিতা মূলক 
ধর্ম-চর্চায় ও শুতসংকল্লে উদ্দ্ধ করেছে। এই 

আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুধ্মকে “সকল 

ধর্মের প্রস্থতি” রূপে গ্রহণ করতে কারও মনে 

দ্বিধা ব। সংশয় জাগেনি। স্বামীজীর প্রথম 

সংক্ষণ ভ।ষণই ভারতের ধর্ম-বিজয়ের প্রথম 

পদক্ষেপ। সকল ধর্মকেই গীতার আদর্শে ধর্ম 

রূপে স্বীকৃতি এবং ধর্মের নামে পীড়িতকে আশ্রয়- 

দান ভারতীয় সনাতন ধর্মের জলবাযুতে চিরকালই 

বর্তমান। অতি আধুনিক কালেও ভারতবর্ষ 
লক্ষ লক্ষ তিব্বতী ধর্মীয় শরণারধীকে তাদের গুরু 

দলাইলাম! সহ সাদরে অভ্যর্থন! করে গ্রহণ 
করেছে। তিব্বতী লামা এবং গৃহী উপাসকগণ 

স্বাধীনভাবেই তাদের ধর্মাচটরণ ও ধর্ম-প্রচার 

করবার ম্থযোগ পাচ্ছেন। প্রথম দিনের 

স্বামীজীর এই মিলনাত্মক ধর্মাদর্শ ধর্মসভার 

পরবর্তী দিনগুলির বক্তাগণকে উদার দৃট্টিতঙ্গি 
গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ করেছিল। তথাপি 

কোন কোন বক্তা পরমতকে বিরূপ সমালোচনাই 

করেন। 

১৮৯৩ শ্রী; ১৫ সেপ্টেম্বর : জ্রাভৃভাব : 
কূপম্ডুকতা পরিহার 

এই দিনের অধিবেশনে কোন কোন বক্তা 

নিজ ধর্মের প্রাধান্ত প্রতিপাদনে অন্তধর্মের প্রতি 
কটাক্ষপাত করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধিই 

ছিলেন স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী । 



উদ্বোধন 

বিতর্ক এবং বাগছ্ছেন্। হিন্দুধর্মের আদর্শে এবং 
নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মের মূর্তরূপ 

দর্শনে অভিজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দ কৃপমণ্ডকের 
গল্পটি বলে উপসংহার টানলেন-__“হে ভ্রাত,গণ, 

এইরূপ সংকীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের 

কারণ” এই বক্তৃতায় স্বামীজী আশা পোষণ 

করলেন যে, চিকাগো ধর্মসভায় উদার 

ধর্মালোচনার পর কারও মনে ক্ষত্র কৃপমণ্ডক 
ভাব থাকবে না। 

আমর! বিশেষভাবে লক্ষ্য করব যে, স্বামীজী 

প্রতিটি বক্তৃতাতেই হিন্দুধর্মের উদার, সর্বাবগাহী, 
পরধর্মশহিষ্ণত| ও পরধ্মগ্রাহিতার আদর্শকে 

বিশেষভাবে জোর দিয়ে সমগ্র ধর্মলভার 

অভিমতকে মিলনাত্মক পরিণতির দিকেই নিয়ে 

যাবেন। এখানেই স্বামীজীর তথা হিন্দুধর্মের 
দিথিজয় | ॥ 2910 

. ১৯ সেপ্টেম্বর £ মূল প্রবন্ধ__হিন্দুধম” 
পূর্ববতাঁ ছুটি সংক্ষিণ্ড ভাষণে স্বামীজী 

হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মজনয়িত্রী, সর্বমতসহিষ্ণ এবং 

সর্বমতগ্রাহীরূপে স্থত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। 
১৯ সেপ্টেম্বরের মূল বন্তৃতায় স্বামীজী হিন্দু- 
ধর্মের মূলতত্ব, তার দর্শন--এবং তার প্রযুক্ত 

উদার সাধনার ও সিদ্ধির কথা ব্যাখ্যা করেন। 

বেদই হিন্দুধর্মের মূল। বিভিন্ন সময়ে ভারতে 

বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের হৃষ্টি হলেও এই 
বৈচিত্র্যময় ভাবরাজিই সমস্টিগতভাবে “হিন্দুধর্ম” | 
“সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্ত জ্ঞান থেকে নিয়ন্তরের মৃতি- 
পূজা ও আন্ুষক্ষিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প 
পর্ষস্ত,__এমনকি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের 

নিরীশ্বরবাদ- হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই 

স্থান আছে।” মানুষ আত্মাম্বরূপ। আত্ম 
অমর। অবিনাশ আত্ম। কর্মফলাছসারে দেহ- 

ধারণ করে। কর্ষাহুসারেই মানুষ হ্থখ ছুঃখ 

অন্গতব করে। আত্ম! অব্যয়, অবিকারী। 

[ ৮৭তম বর্--১ম সংখ্যা 

কর্মফলই মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে 

যায়। নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব আত্ম। কেমন 

করে জড় বন্ধনে বদ্ধ হলেন_-তা। দুর্জয় এবং 
ব্যাখ্যাতীত। কিন্তু কর্মফলের দ্বারাই মানুষ 

আবার শুদ্ব-মুক্ত-স্বভাব হতে পারে--এ ভারতে 

পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ভারতীয় ঘোষণ। 

__“মান্ষ অমৃতের পুত্র” । আবার ইশ্বরের রুপায় 

ও ভক্কিবাদ অবলম্বনকারী মানুষ মুক্ত হতে 

পারে। কিন্তু শ্ুদ্ধসত্ব ন৷ হলে ইীশ্বরের রুপার 

অন্ুভবও হয় না। শুধু মতবাদে বিশ্বীস করা 

মাত্র নয়_আদর্শ জীবনে পরিণত করাই ধর্ম। 

স্বস্থ পিতার মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। ধর্ম 

কিছু কৰা মাত্র নয়, কিছু হওয়া, পূর্ণ হওয়া, 

মুক্ত হওয়।_নিফাম হওয়া। পূর্ণ মান্য ও ব্রহ্ম 

এক। পূর্ণ মান্য পূর্ণানন্দী হয়_ ঈশ্বরের 

আনন্দের অংশভাক্ হয়। পূর্ণতা হল বিশ্বের 

সঙ্গে একত্ব অনুভব । সৎ, চিৎ, আনন্দ, তিনে 

মিলে এক। একত্বের আবিষ্ষারই বিজ্ঞান। 

বৃহত্বে,_একত্বে প্রতিষিত হওয়াই ধর্ম। এই 

একত্বজ্ঞানই মুক্তি বা ব্রদ্ষপদ । 

ভারতে আপাত দৃষ্টিতে যাকে বহু ঈশ্বরবাদ 

ব। নান। দেৰদেবীর আরাধন। বলে মনে হয়, 

আমলে তা একেশ্বরবাদই। কারণ ভারতীয় 

ধর্ম-সাধনায় একই ক্রদ্ধকে “রূপে রূপে” দেবে 

দেবে" দর্শন করে তারই সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস 

করা হয় এবং সেইভাবেই তাকে বিশেধিত 

করে প্রার্থনা করা হয়। নিরাকারবাদিগণ মৃত্ি- 

পূজার জন্য হিন্দুকে নিন্দা করেন। কিন্ত 

স্বামীজী প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক আচারমূলক 

ধর্মই প্রতীক ব৷ মৃতি-পূজক ! 
মৃত্িপৃজার প্রয়োজন ব! সার্থকতা। অবন্তই 

আছে। অধিকারীভেদে মানুষ সত্য থেকে 

বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়। হিন্দুগণ কোন 

উপাসনাকেই অসত্য বা ভ্রান্ত মনে করেন না। 
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প্রত্যেক স্তরই আপেক্ষিক সত্য । এই বহুত্বের 

মধ্যে একত্ব দর্শনই ভারতের সাধনা । উপনিষদ্ 

এবং গীতা অধিকারীভেদে এই বৈচিত্রের 

সার্থকতাকে স্বীকার করেছে। 

হিন্দুধর্মের চরম উপলব্ধিতে কৃষ্ণতক্ত, শ্ীষ্টভক্ত, 

রক্ষণ, মুসলমান ভেদ থাকবে না। যথার্থ হিন্দু 

ধর্ম সকল ধর্মের সমষ্টি স্বরূপ । এই ধর্ম আপামর 

মহামানবকে সাদরে আলিঙ্গন করে, এই ধর্মের 

নীতিতে কারও প্রতি বিছেষ বা উৎপীড়নের 

স্থান নেই। এই ধর্ম সকল নর-নারীর দেব- 

স্বভাঁবকে স্বীকার করে-_এবং তার নকল শক্তি 

মনুত্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা 

করার জন্ত সতত নিযুক্ত আছে। হিন্দুধর্ম 

সর্বজনীনধর্ম__তা কোন দেশের বা কালের ধর্ম 

নয়। সকলের দেবভাব বিকাশ করাই হিন্দু- 

ধর্মের লক্ষ্য । হিন্দুধর্মের মহান্ আদর্শের তুলনায় 

অশোক ও আকবরের ধর্মসংগীতি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর 

মধ্যে সীমিত মাত্র । 

্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করেই হিন্দু 
ধমের নবজাগরণ 

হ্বামীজী যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করলেন, 

তার মূর্তর্ূপ তিনি দেখেছেন শ্রীরামরুষ্ণের 

জীবনে । শ্রীরামরুষ্ণের উদ্দার ধর্মোপলব্ধিই যে 

বর্তমান জগতের “পরিচালক নক্ষত্র”-স্বরূপ এই 

কথাও স্বামীজী ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন-__ পূর্বাপেক্ষা 

সহতরণ্ডণ উজ্জল হয়ে পুনর্বার পূর্বগগনে সাংপোর 

(ব্্বপুত্রের ) সীমান্তে ( বঙ্গদেশে ) উহা উদ্দিত 

হচ্ছে ।» স্বামীজী এই বন্তৃতার উপসংহারেও 

আশা পোষণ করেন, চিকাগো ধর্মমহাসভার নীতি 

ও আদর্শ থেকেই মহামানবের সর্বজনীন উদার 

ধর্মের বিকাশ হবে। 

২০ সেপ্টেম্বর : গ্রীষ্ঠানগণ ভারতের 

জন্য কিকরতে পারেন? 

এই ভাষণে ম্বামীজী ভারতে বিদেশীদের ধর্ম 

চিকাগে। ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম ৩১ 

প্রচার অপেক্ষা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ে 

সাহায্য করাকে-ই অধিকতর প্রয়োজন বলে 

অভিমত প্রকাশ করেন। ভারত ধর্মের দেশ। 

এখানে ধর্ম-প্রচার নিপ্রয়োজন। বৈষয়িক 

উন্নতিতে সাহায্য করাই পাশ্চাত্য গ্রীষ্টানগণের 
ভারতের প্রতি যথার্থ সাহায্য । কিন্তু খ্ীষ্টানগণ 

পরধর্মাবলম্বীকে সাহায্য করতে অনিচ্ছ,ক-_এ 

স্বামীজীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা । এই ভাষণে 
স্বামীজী গ্রীষ্ট-প্রচারকগণকে কিছু অপ্রিয় সত্য 

কথ। শোনান । 

এই বক্তৃতায় একট! জিনিস লক্ষণীয়। স্বামীজীর 
আমেরিকা যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, 

ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের নিকট 

সাহায্য প্রার্থন।। “আমি দরিদ্র দেশবাসীর জন্য 

তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম ।৮ 

_্্বামীজী প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের বিনিময়ে 

_ প্রাচ্যের ধর্মদান এবং পাশ্চাত্যের বৈষয়িক জ্ঞান 

ও বন্তদানের কথ! পরবর্তী কালে বিশেষভাবে 

আলোচিত হয়েছে । প্রাচ্যে ধর্ম প্রচার অপেক্ষা 

বৈষয়িক সাহাষ্যই বেশি প্রয়োজন । 
২২ সেপ্টেম্বরও স্বামীজী সনাতন হিন্দুধর্ম 

সম্পর্কে ভাষণ দেন এবং নানা ধর্মাবলম্থী 

জিজ্ঞান্থদের বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান 

করেম। এই বক্তৃতার শেমে আগ্রহী শ্রোতৃগণ 

আরও একদিন হিন্দুধর্ম সন্গন্ধে স্বামীজীর কাছ 

থেকে শুনতে চান। হিন্দুধর্মের প্রতি বিছজ্জনের 

আগ্রহ স্যন্টি স্বামীজীর ভাষণের একটি বিশেষ 

তাৎপর্য । 

২৬ সেপ্টেম্বর : বৌদ্ধধমে র সঙ্গে 
হিন্দুধমের সম্বন্ধ 

চিকাগো৷ ধর্মনভায় আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন 

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম প্রতিনিধি স্বামী 

বিবেকানন্দের ভাষণের একটি বিশেষ তাৎপর্য 

আছে। বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধ অনুগামীদের সংখ্যাই 
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বেশি। বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে 

দেখাই ধর্মনেতা এবং পণ্ডিতদের অভ্যাস এবং 
অভিমত। স্বামীজী প্রমাণ করলেন যে, শ্রীবুদ্ 

হিন্দুধর্মেরই পরিপূরক । “শাক্যমুনি নৃতন কিছু 
প্রচার করতে আসেননি । তিনি হিন্দুধর্মকে 

পূর্ণ করতেই এসেছিলেন।” স্বামীজীর মতে 

“শরীবুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও 
যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত ন্যায়সম্মত বিকাশ ।” হিন্দুধর্ম 

বন্তৃতায় শ্রীবুদ্ধের নিরীশ্বরবাদকেও হিন্দুধর্মেরই 

শাখা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের 

নৈতিক প্রভাব_-ভারতের সংস্কৃতির উন্নতমানের 
পরিচায়ক । সাকার ঈশ্বরকে অন্বীকার করায় 

সাধারণ মানুষের মন থেকে শ্রীবুদ্ধের দার্শনিক 

প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেল। সর্বাবগাহী হিন্দুধর্ম সাকার 

ঈশ্বরকে এবং শ্রীবুদ্ধের নিরাকার নির্বাণকে 

সমকালে গ্রহণ করে এখনও জীবন্ত । স্বামীজী এই 

বক্তৃতায় ব্রাহ্মণ্য ধীশক্তির সঙ্গে শ্রীবুদ্ধের হ্দয়বৃত্তিকে 

সংযুক্ত করে ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের অন্ুপ্রেরণ। 

দেন। এই ভাষণও মিলনাত্মক প্রেরণ! । 

২৭ সেপ্টেম্বর : বিদায় ভাষণ 
হ্বামীজীর বিদায় ভাষণটি সংক্ষিণ্ত হলেও 

বিশেষ তাৎপর্ষপূর্ণ। তার এই ভাষণে তিনি সমগ্র 

ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্টকে হিন্দুধর্মীদর্শের মিলনের 

পটভূমিতেই দাড় করিয়ে দিয়ে একটি সাথক 

উপসংহার টানলেন । পরব্তাঁ কালে ধর্মসম্মেলন 
ও ধর্মালোচন।"_কিভাবে সমগ্র মানব-সমাজকে 

্বার্থলেশহীন এক মহামিলনের পথে পরিচালন। 
করবে তারও স্পষ্ট নির্দেশ আছে এই ভাষণে। 

এই ধর্মসশ্মেলনের বহু ভাষণে বৈষম্য এবং 

বিরোধমূলক বু উক্তি ছিল। স্বামীজী সে- 
সকলের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেও দৃঢ় 

ভাষায় বলেছেন--আপাতবিরোধ থাকলেও 

কোন ধর্ম নষ্ট হয়ে অন্ত ধর্মে মিলিত হয়ে যাবে__ 
এই আশ! বা আশংকা অমূলক। “একটির 
অভ্যুদয় এবং অপরটির বিনাশ”- কখনও কাম্য 

[ ৮৭তম ব্য--১ম সংখা 

নয় এবং সম্ভবও নয়। কোন খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা 
বৌদ্ধ হতে হবে না__অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে 
খ্রীষ্টান হতে হবে না। প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্ত ধর্মের 
সার ভাগ গ্রহণ করে পুষ্ট হবে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখেই নিজ প্রকৃতি অসার বধিত হবে। 
হিন্দুধর্মের উদার পটভূমিতে দাড়িয়ে স্বামীজী 
ভবিষৎ ধর্মের মর্মবাণীকে ঘোষণা করলেন-_ 
“বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরম্পরের 

ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শাস্তি ।” 

স্বামীজীর চিকাগো ভাষণের প্রভাব : 
ভারতের আত্মচেতনা ও 
বিশ্বের শ্রদ্ধা লাভ। 

(১) সনাতন হিন্দুধর্মই সকল ধর্মের প্রস্থৃতি- 
রূপে প্রমাণিত হল 

(২) বনুধা আচরিত এবং আপাতবিরোধী 
মতবাদের মধ্যেও হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা এবং 

স্বরূপ স্বামীজীর ভাষণে মূর্ত হয়ে উঠল, _“ঈশ্বর 
বা ব্রন্ধ উপলব্ধির জন্য যে কোন প্রয়াসই হিন্দু 
ধর্মের অঙ্গ ।” 

(৩) স্বামীজীর ব্যাখাত সনাতন ধর্মকেই-- 

বিশ্ববাসী মহামানবের মিলনের পটভূমিরূপে গ্রহণ 
করল-“নকল মতই পথ”--অধিকারীভেদে । 

ধর্ম প্রচার বিষয়ে সতর্ক হলেন । প্রত্যেক ধর্ম- 
প্রতিনিধিই নিজ নিজ মতকে উদার দৃষ্টিতে বিচার 
করার সাবধানী চেতনা লাত করলেন । পরমতকে 

ভ্রান্ত বলা থেকে বিরত হলেন। 
(৫) পাশ্চাত্য দার্শনিক ও মনীষিগণ হিন্ু- 

ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে নৃতনভাবে বিচার 

করার অন্গপ্রেরণ! পেলেন 
(৬) পরাধীন ভারত হিন্দুধর্মের এতিহা 

সম্পর্কে সচেতন হল, হীনম্মন্ততা থেকে যুক্তি- 
লাভ করে-_দেশে এবং বিদেশে আত্মগ্রতিষ্ঠায় 
উদ্ধদ্ধ হুল। ভারতের জাগরণ-_সমগ্র প্রাচ্য- 
দেশকেও নৃতন প্রেরণা দিল। 

($) চিকাগো ধর্মমহাসভার পটভূমিতেই 
স্বামী বিবেকানন্দ-উচ্চারিত মহামানবের মিলনের 
মহামন্ত্রঁ-“বিবাদ নয়, সহায়তা) বিনাশ নয়, 
পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও 

শান্তি।” এটাই বর্তমান বিশ্বসমন্ত| সমাধানের 
একমাত্র নির্দেশ । 



বতর্মান সঙ্কটে যুবসমাঁজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বাঁন 
হ্বামী চৈতগ্যানন্দ 

“উদ্যোধন' পরিকায় সহায়ক । 

বর্তমানে ভারতবর্ধয তথা সারা বিশ্ব এক 
সহ্ধটের মধ্য দিয়ে চলেছে । যে কোন মুহূর্তে এই 

সঙ্কট প্রবলাকার ধারণ করে মানবসমাজকে দারুণ 

বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে পারে | এই সঙ্কট উদ্তবের 

কারণগুলি একটু তলিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, 

বিশ্বমানবের মধ্যে আজ সাম্য ও মৈত্রীর অভাবই' 
সর্বাধিক । কেন এই অভাব হল তা সংক্ষেপে 

একটু আলোচনা! করলে বর্তমানের এই পরি- 

স্থিতিকে অন্ধাবন করতে আমাদের সুবিধা হবে। 

সাম্য ও মৈত্রীর প্রথম বাধা হল- বর্তমান 

জগতে শক্তিমান জাতিসমূহের অতৃপ্ত সাশ্রাজ্য- 

লিগ্মা ৷ জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
ব্যবহারিক জগতের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে 

গেছে। সে আর অল্পে সন্তষ্ট নয়। ব্যটির চাহিদা 
সমষ্ত্যাকারে জাতীয় রূপ নেয়। তাই আজ 

প্রত্যেক জাতির ভোগ-স্বার্থের চরমোতকর্ষ হয়ে 

দাড়িয়েছে ধনসম্পদ । এই ধনসম্পদ আহরণের 

জন্য তারা নানারকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 
প্রযুক্তিবিগ্তার সাহায্যে তারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি 

করার চেষ্টা করছে। ফলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক 

দেশগুলিতে গড়ে উঠেছে বড় বড় কলকারখানা । 

এ কলকারখানাগুলিতে কাচামাল সরবরাহ ও 
উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আবশ্তক, হচ্ছে 
সাম্রাজ্য ৷ তাই বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছোট 

ছোট দেশগুলিকে কৌশলে নিজের নিজের অধীনে 

রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করছেন। শক্তিমান 
দেশগুলির মধ্যে এই নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা 

ও ঘাত-সংঘাত চলছে। তাঁরাও পরস্পরের প্রতি 

অবিশ্বাস থাকায় একে অপরের থেকে শক্তিশালী 

হওয়ার জন্ত অত্যাধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র 

প্রস্তত করছেন । এর যর্দি কখনও প্রয়োগ হয় 

সার! পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই নিয়ে 

আজ সার] পৃথিবীর মান্ৃষ সন্ত্রস্ত । বর্তমান জগতে 

শক্তিমান জাতিসমূহের ভোগবাসনার চরমোৎকধ- 
সাধন লক্ষ্যের জন্যই তাঁদের অতৃপ্ত সাম্রাজ্য- 

লিপ্মা দেখা দিয়েছে এবং বিশ্বে আজ এই 
অশাস্তির উদ্তব হয়েছে । 

অতঃপর দ্বিতীয় বাধ! হল-__-ধনতন্ত্রবার্দিগণের 

বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা। বর্তমান ধনতন্ত্রবাদিগণ 

বস্ততপক্ষে অনেক রাষ্ট্নীয়কগণকে পরিচালনা 

করেন। তাঁদের ধনসম্পদের লিপ্মা রাষ্্নায়কদের 

মাধ্যমে চরিতার্থ করেন। রাষ্ট্নায়কগণও এ 

ধনতন্তরবাদিগণের হীতের পুতুল হয়ে পড়েন। 
আর তারা ক্ষমতায় থাকারও জন্য ধনতন্ত্র- 

বাদিগণের সাহায্য নেন । 

বর্তমান সভ্যতা দীড়িয়ে আছে জড়বিজ্ঞানের 
উপর। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে 

আজ পর্ধস্ত চৈতন্যের থেকে জড়ের সম্মান 

বেশি করে দেওয়ায় মান্ষের মনের স্থকোমল 

ভাবগুলি ক্রমেই অন্তহিত হতে বসেছে। 
মানগষের মনগুলিও হয়ে পড়েছে যেন যন্ত্র। এই 

যন্ত্রভ্যতার মূল উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে জাগতিক স্থখভোগ 
বৃদ্ধি করা। এই স্থযোগ নিয়ে ধনতন্ত্রবা দিগণ 

পরোক্ষভাবে বাষ্টনায়কগণকে দিয়ে জনসাধারণের 

জাগতিক স্থখভোগে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়ান । 

রাষ্টনায়কগণও বাষ্ক্ষমতা-তভোগের জন্য জনগণকে 

স্থথভোগ বৃদ্ধি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। 

তখন তার! বাধ্য হুন সমস্ত নিয়ম-নীতি বিসর্জন 

দিয়ে ধনতন্ত্রবাদিগণের সর্বগ্রাসী ধনলিগ্ন! পূরণ 

করার জন্য বহিবিশ্বের দিকে হস্ত প্রসারিত 
করতে । এইজন্য তাঁরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন 

করে থাকেন। যেষন-_ধনতানত্িক দেশগুলি ছোট 



৩৪ উদ্বোধন 

ছোট দেশগুলির পরম্পরে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে 

অশান্তি স্ট্টিতে প্ররোচন| দিয়ে থাকেন। ছোট 

ছোট দেশগুলিও নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিত। 

করে--একে অপরের থেকে ধনসম্পর্দে ও 

আগ্রেয়ান্ত্রে সমৃদ্ধ হতে। এইভাবে ধনতান্ত্রিক 

দেশগুলি নিজেদের উৎপাদিত পণ্যন্রব্য ও যুদ্ধাস্তর 

বিক্রি করে ধনতন্ত্রবাদিগণের সর্বগ্রাসী বুভূক্ষার 

তৃষ্ণ মেটাবার চেষ্টা করেন। এই সব নান৷ 

কারণে আজ বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী অত্যন্ত বিদ্বিত 

হচ্ছে। 

সাম্য ও মৈত্রীর তৃতীয় বাধা হল- অনুন্নত ও 
দুর্বল জাতির উপর শক্তিমান জাতির শতমুখী 

অত্যাচার | উপণৈ উল্লিখিত শক্তিমান ধনতান্ত্রিক 

দেশগুলি নিজেদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা 
বিস্তারের জন্য অনুন্নত ও দুর্বল ছোট ছোট জাতি- 

গুলির উপর অত্যাচার করেন। শক্তিমান জাতি- 

গুলি নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র খুব বিক্কি হবে বলে তারা 

চেষ্টা করেন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি যেন সবসময় 

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে । 

আর একভাবে তীরা অত্যাচার করেন সেটা 

আরও মারাত্মক | যেমন-_একটা! রাষ্ট্রের ভিতরে 

সরকার-বিরোধী জননেতাকে বিভিন্ন ইস্থ্য” নিয়ে 

আন্দোলনে উশকানি দিয়ে নানারকম গোলমাল 
বাধিয়ে দেওয়া । আর এই গোলমাল মেটানোর 

জন্য তীর! রাষ্পরিচালককে বাধ্য করেন শক্তিমান 

রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও পণ্যন্দ্রব্য ক্রয় 

করতে । আবার বিরোধী পক্ষও অস্ত্রশস্ত্র পায় 

এ শক্তিমান দেঁশগুলি থেকে । দুদ্দিক থেকে 

তারা মুনাফা লোটেন। এইভাবে শক্তিমান 

দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে নানাভাবে চেষ্টা করেন 
ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে 

দিয়ে সেই রাষ্ট্রের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে। 
তারা ছোট ছোট রাষ্ট্রের উন্নতির পথে বাধ 

হয়ে দাড়ান। এইরকম বন্ৃভাবে অনুন্নত ও দুর্বল 

[ ৮৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

জাতিগুলির উপর উত্পীড়ন করে ধনতান্ত্রিক দেশ- 

গুলি বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রীর পথে বিশ্ব করছেন । 

তারপর চতুর্থ বাধা হল- বর্ণবিদ্বেমূলক 

অধিকার-বৈষম্য । জড়বিজ্ঞানের ভ্রুত প্রসার 

হয়েছে। দূরের মানুষকে পরম্পরের খুব 

কাছাকাছি এনে দিয়েছে। এই বিজ্ঞানসহায়ে 
পৃথিবীটা এখন আর বড় নয়__যেন কত ছোট 

হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে মানুষ 

থেকে দূরে ঠেলে দিম্সেছে। মানুষের ভিতরকার 

স্থকোমল বৃত্তিগুলি জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে চাপ। 

পড়েছে । ভালবাসা সত্য সংযম এগুলি এখন 

কথার কথায় পর্ধবসিত। তাই বিংশ-একবিংশ 

শতাব্'র মানুষ হয়েও আমরা বর্ণবিদ্বেষমূলক 

ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারছি না। যেমন-- 

দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিক।) শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে 

বর্ণবিদ্বেষমূলক অধিকার-বৈষম্য এক ছুপারোগ্য 

ব্যাধির মতে। হয়ে দাড়িয়েছে । নানা দেশে 

সাদ[-কালোর ভেদ করা হয়। সাদা-কালোর 

মাপকাঠিতে অধিকার-বৈধম্য কর] হ্য়। সাম্য ও 

মৈত্রী রক্ষায় এই বিদ্বেষ-বৈষম্য এক প্রবল বাধা 
হয়ে দাড়িয়েছে । 

সাম্য ও মেত্রীর পঞ্চম বাধ! হল-- 

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ। আজ এশিয়! 

মহাদেশে বিশেষ করে ভারতে এই ব্যাধি 

প্রচগ্ডভাবে মাথ। চাড়া দিয়ে উঠেছে । ভারতে 

বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের বাম। কোন সম্প্রদায় 

নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে না । 

পরধর্মসহিষ্ণতার অভাব তাদের মধ্যে দেখা 
দিয়েছে । তাদের অধিকার যদি সামান্যতম ক্ষুণ্ 

হয় তারা বিছিন্নতাবাদের জিগির তুলছে। ধর্মের 
বাহিক আচার-আচরণগুলির সঙ্গে রাজনীতিকে 

মিশিয়ে ফেলাতে আজ এই অবস্থা টাড়িয়েছে। 

ডঃ রাধাকফ্ণের ভাষায় বলতে গেলে বলতে 

হয় আজ ধর্ম হয়েছে যেন %& 0181000 ০01 
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ধর্মের আমল দিক যে আধ্যাত্মিকত! সেদিকে 

আর কারও নজর নেই। ধর্মের শুধু বাহিক 
দ্রিকগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মকে ক্ষমত। 

আদায়ের একটি যন্ত্র করে ফেলা হচ্ছে। কিন্ত 

সকল ধর্মের সার হল পাম্য ও মৈত্রী। এই 

দিকটির দিকে জোর ন। দিয়ে ধর্মের নামাবলী 

গায়ে দিয়ে ধর্মধ্বজ। উড়িয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ- 

লিদ্ধির চেষ্টা হচ্ছে । তাই বনু সম্প্রদায়ে বিভক্ত 

ভারতের অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটছে। 

জোড়াতালি দিঘ়ে কোনক্রমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 

মুখ বন্ধ করার জন্য তাদের দাবির কিছু কিছু মেনে! 

নিয়ে ধামা চাপ! দেওয়ার চেষ্ট। চলছে । ভারতের 
বাইরে তো সংখ্যাগরিষ্ঠর। সংখ্যালঘুদের রীতি- 
মতে। ভয় দেখিয়ে দাবি চাপ। দেওয়ার চেষ্টা 
করছে। দাবি-দাওয়| নিয়ে তাই প্রত্যেক 

সম্প্রদায়ের মধ্যে একট। অসন্তোষভাব দিন দিন 

বেড়ে চলেছে । ফলে ভারত তথা এশিয়। 

মহাদেশে সাম্য ও মৈত্রীর অভাবে এক সক্কটাপন্ন 

অবস্থ! দেখ! দিয়েছে । 

পরিশেষে ষষ্ঠ কারণ হল-_অপহনশীলত। | 

আজ পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞানসহায়ে জাগতিক 

উন্নতির প্রচুর উৎকধ দেখিয়েছে, কিন্তু মানস- 
জগতের ক্ষেত্রে সেই অন্পাতে ক্রমেই পিছিয়ে 

যাচ্ছে। বহির্জগতে মানুষ আজ খুব কাছাকাছি 

এসেছে, কিন্তু মনের দিকে মান্য ক্রমেই বিচ্ছিন্ন 
ইয়ে দূরে সরে চলেছে । যন্ত্রের সঙ্গে পাল! দিয়ে 
চলতে চলতে মানুষও ,আজ যন্ত্র হয়ে পড়ছে। 
তার সংবেদনশীল মনটি আজঃশুফ কঠিন । মানুষের 
সহনশীলতা এবং সহমগ্িতা বৃদ্ধির 'জন্য যে আন্তর 

জগতের শিক্ষার প্রয়োজন, তা আজ অবহেলিত। 

তার ফলশ্রুতিত্ব্প আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা 

বিশ্বে এমনকি বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ধন- 

বর্তমান সঙ্কটে যুবসমাজেব প্রতি স্বামীজীর আহ্যান ৩৫ 

সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও তার! সর্বদ1 শঙ্কিত ও ভীত। 

যেমন জাপান-_পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ হয়েও, 

সেখানকার ১২১৩ বছরের ছেলেমেয়েরাও 

মানধিক ব্যাধির শিকার । পাশ্চাত্যে অনেক 

ধনী দেশের ছেলেমেয়েদের মানলিক যন্ত্রণা এমন 

এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, তারা আত্মহত্যার 
পথও বেছে নিচ্ছে। 

মান্য আজ বড় বেশি স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। 

নিজের সম্বন্ধে চিন্তা ছাড়া অপরের জন্য চিন্ত। 
করার আজ আর তার সময় নেই। সে ক্রমশঃ 

মংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হচ্ছে। ফলে বিবাহ- 

বিচ্ছেদ, দাম্পত্য কলহ, সাম্প্রদায়িকতা, 

বিচ্ছিন্নতাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি নানা সমন্থা 

আজ স্ট্টি হয়ে বিশ্বের সমাজব্যবস্থাকে এক 

অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ব্যস্টির 

সহনশীলতা ও উদ্দারতার অভাব সমষ্ট্যাকারে 
জাতীয় রূপ নেয়। তাই ব্যন্টির মহৎ গুণ ও 

উদার মনোভাব বৃদ্ধি না হলে কখনই বিশ্বে সাম্য 

ও মৈত্রী আসতে পারে না। মাহ্থষের মন থেকে 

হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে বিশ্বে সাম্য ও মৈত্রী আনা 
জড়বিজান দ্বারা সম্ভব নয়। এ-যুগের বিখাত 

যুক্তিবাদী বাট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন : “কোনও 

রাসায়নিক ক্রিয়াসংযোগে বিদ্বেষ ভাব হতে 

বিশ্বসাম্যের উদ্ভব হবে না ।” 
তাই বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে দাড়িয়ে 

সকলেরই মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন : এই সঙ্কট থেকে 
পরিত্রীণের কি উপায়? এই সঙ্কট স্থ্ি যে হবে 

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তা বু পূর্বেই বুঝতে 
পেরেছিলেন। ভাই তিনি বিজানের সঙ্গে 

আধ্যাত্মিকতার অন্থশীলন করতে বলেছিলেন । 

জড়বিজ্ঞান মানুষকে দৈহিক সখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে 
পারে, কিন্ত মানসিক শান্তি ও স্থ্র্য দিতে পারে 
না, তা পারে একমাত্র আধ্যাত্মিকতা । তাই এই 
ছুয়ের মিলন স্বামীজী চেয়েছিলেন । বিশ্বের 
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শান্তি ও মৈত্রী রক্ষার জন্ত ম্বামীজী ভারতের 

আধ্যাত্মিকতার পুনরুখান চেয়েছিলেন। তিনি 
বলছেন : 

“ভারত কি মরিয়া যাইবে? তাহা হইলে 
জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইবে; 
চরিত্রের মহান আদর্শ্সকল বিলুপ্ত হইবে, সমুদয় 
ধর্মের প্রতি মধুর সহাম্থভূতির ভাব বিলুপ্ত হইবে, 

সমুদয় ভাবুকতা বিলুপ্ত হইবে ; তাহার স্থলে 
দেবদেবীরূপ কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব 

চালাইবে; অর্থ_সে পুজার পুরোহিত; 
প্রতারণা, পাশব বল ও প্রতিদ্ন্দিতা__-তাহার 

পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা তাহার বলি। এ 

অবস্থা কখন হইতে পারে না।**অনৃষটচক্র ঘুরিয়া 
গিয়াছে ।'.'ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের 
শক্তিতে নয়, চৈতন্ের শক্তিতে ; বিনাশের 

বিজয়পতাকা! লইয়। নয়, শাস্তি ও প্রেমের পতাকা 

লইয়া সন্ন্যাপীর গৈরিক বেশ-সহীয়ে ; অর্থের 

শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে |” 

বিশ্বের এই দারুণ সঙ্কটাবস্থা থেকে মুক্তির পথ 
হিসাবে স্বামীজী ভারতের পুনর্গঠনের জন্য 
যুবসমাজকে আহ্বান করেছেন : “হে মহাপ্রাণ, 

ওঠ, জাগো ! জগৎ ছুঃখে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে 

--তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা 

ডাকতে থাকি, যতক্ষণ ন৷ নিপ্রিত দেবতা জাগ্রত 

হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা! বাইরের আহ্বানে 

সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড়কি 

আছে?” “ভারতমাতা অন্ততঃ সহআ্র যুবক 

বলি চান ।* 

“***ব্খসগণ ! সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে 

_উৎন্ৃক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে 

তাকিয়ে রয়েছে । হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা 
বিশ্বাম কর যে, তোমর] বড় বড় কাজ করবার 

জন্ত জম্মেছে।” “হে বীর, সধর্পে বলো, আমি 

[ ৮*তম ব্ধ--১ম সংখা। 

মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 

কল্যাণ! আর বলো দিনরাত : হে গৌরীনাথ, 

হে জগদম্বে, আমায় মনুয্ত্ব দাও, মা আমায় 
মানুষ কর।” 

স্বামীজীর আকাজ্ষিত আধ্যাত্মিক ভিত্তিক 

তবিস্তৎ ভারত-পুনর্গঠনের কাজ খুবই ছুরূহ। এই 

কাজের জন্য চাই দৃঢ় চরিত্রবল। তাই স্বামীজী 

চরিত্রগঠনের উপর প্রথম জোর দিয়েছেন। তিনি 
বার বার বলেছেন 17090-1091106 ০৫77096101- 

এর কথা । তিনি বলছেন: “তাদের 1 

(জীবন) তয়ের করে নিতে হবে, তবে কাজ 

হবে।” তার কাজের জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন 

এইসব যুবকদের “যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় 
দৃঢ় ও স্নায়ু ইম্পাত-নিগ্িত, আর তার মধ্যে 

থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে 

গঠিত | বীর্ধ, মনুয্যত্ব_ ক্ষাত্রবীর্ধ, ব্রক্ধতেজ 1” 
যুবসমাজ নিজের উপর বিশ্বাস রেখে আলল্চ 

বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে ভারতের 
পুনর্গঠনের কাজ করবে। তিনি বলছেন : 

“আত্মবিশ্বাসী হও, অস্থথা! কোন মুক্তি সম্ভব নয় ! 
বিশ্বাসী হও, শক্ত সবল হও একমাত্র ইহাই 
আমাদের প্রয়োজন ৮ “ত্যাগ বিনা কোন মহৎ 

কাজ হয় না।...আরাম, সুখ, নাম-যশ,,পদমধাদা 
-_-এমনকি জীবন পর্যন্ত বিপন দাও ।৮ 

স্বামীজী আর একটি জিনিসের উপর জোর 

দিয়েছেন। তিনি সারা দেশবাসীকে উদ্দেশ 

করে বার বার বলেছেন, অতীতের অজিত জাতির 

আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে সগর্বে তাকাতে এবং 

বিশ্বাস করতে যে, মাতৃভূমি আবার এ শক্তিরই 
উপরে দাড়াবে । তিনি বলছেন : “পৃথিবীতে 

যত গধিত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আমি 

তাহাদের অন্যতম ; গর্ব আমার নিজের জন্য নয়, 

আমার পূর্বপুরুষদের জন্য। এই গর্ব আমাকে 
শক্তি দিয়াছে, পথের ধূলি হইতে আমাকে 
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তুলিয়া ধরিয়াছে। তোমাদেরও মধ্যে এই গর্ব 

সঞ্চারিত হোক ।” 

ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে তিনি বলছেন : “বিধাতৃ- 

নির্দিষ্ট তাহার গৌরবময় ভবিষ্যুৎ পরিপূর্ণ করিবার 
জন্য এ আমার মাতৃভূমি রানীর মতো! ধীর 

পাক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন ; পৃথিবীতে কোন 

শক্তির সাধ্য নাই, তীহার গতি রোধ করে ।৮ 

“ম। আর ঘুমাইবেন না । বাহিরের কোন শক্তি 

আর তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবেন না, 

প্রচণ্ড শক্তি লইয়া তিনি স্বীয় পদভরে উঠিয়া 

দাড়াইবেন।” 
আমরা লক্ষ্য করেছি, সমগ্র যুবসমাজকে 

স্বামীজী আহ্বান করেছেন ভারতের পুনর্গঠনের 
জন্য । ভারত যে পুনরায় আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে 

গঠিত হয়ে বিশ্বের সাম্য ও মৈত্রী বজায় রাখবে 
সে-বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। এখন এই ভারত 

কি উপায়ে গঠিত হবে__-তার পথনির্দেশ তিনি 
দিয়ে গেছেন তার রচনা, বাণী ও উপদেশের 

মাধ্যমে । সেগুলি সংকলিত হয়ে শ্থামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা নামে দশখণ্ডে 
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ইংরেজীতে আটখণ্ডে অদ্বৈতৈ আশ্রম থেকে 
প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রস্থাবলীর মধ্যে বর্তমান 

ভারতের সমস্া-সমাধানের সুত্র নির্দেশিত আছে। 

ভারত "বিখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ বমেশচন্দ্ 
মজুমদার ভারতের কয়েকটি মৌলিক সমস্তা- 

সমাধানের উপাদান স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে 
সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি তিনি উদ্বোধন 
পত্রিকায় (৬৫তম বর্ধ, ২য় সংখ্যা) ্ামী 
বিবেকানন্দের নির্দেশ” প্রবন্ধে উল্লেখ করে 
লিখেছিলেন । এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতঙ্গি নিয়ে তিনি 
কিভাবে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করেছিলেন 1 উৎসাহী যুবকদের উপাদান 

বর্তমান সঙ্কটে যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান ৩৭ 

সংগ্রহের সহায়ক হবে বলে আমরা এখানে 

সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । 
ডঃ মজুমদার লিখছেন : 

স্বামীজীর গ্রস্থাবলীর মধ্যে বর্তমান নানা 
সমশ্যার সমাধানের কথ! বলা আছে। অতএব 
স্বামীজীর গ্রস্থাবলী যর্দি আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা 

সহকারে অনুধ্যান করি, তাহলে আমাদের দেশ 

ও সমাজের নানা সমস্তার পথনির্দেশ করবে__তা৷ 

যত বড় সমস্যাই হোক না কেন। “নিজের 

অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে 

ব্যক্তিগত জীবনে অথব। দেশে ও সমাজে যে-কোন 

সঙ্কটের অথবা সমস্যার সম্মুখীন হই না কেন, 

তাহার বাণীর মধ্যেই সেই সঙ্কট হইতে মুক্তির 
পথ ও সমস্যার সমাধান খুঁজিয়৷ পাইব।-."তীহার 
নির্দেশিত পথে চলিলে আমর! সকল বিপদ হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব 1” 

স্বামীজীর উপদেশ ও বাণী অসংখ্য হলেও 

সবগুলিতেই মূল স্থুর এক-_কয়েকটি শাশ্বত সত্য । 

ভারত-খধিদের কেই প্রথম এই সত্যগুলি 
উদ্গীত হয়েছিল। কালক্রমে যা নষ্ট হয়ে গিয়ে- 
ছিল স্বামীজী তাই আত্মবিস্থত ভারতবাসীর ' 

তথা! জগছাসীর কর্ণে শুনিয়েছিলেন। শাশ্বত এই 

সত্যগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা৷ যেতে পারে । 

এই সত্যগুলির প্রথমটি হল-_আধ্যাত্মিকতা । 

এর অর্থ “আমি বলতে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ নয়, 

এই দেছের অভ্যন্তরে যে অজর; অমর আত্ম। 
আছেন তাকেই লক্ষ্য করা হয়। দেহের ক্ষয় 

বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার নেই। 
ছিতীয় সত্যটি হল-_“আমি" এই আত্মা, সেই 

পরমাত্মীর অংশ । আমরা অমৃতের পুত্র | হ্থতরাং 

সকল জীব ভগবানের অংশ--সকল জীবেই 
ভগবান আছেন । 

ভৃতীয় সত্যটি হল- -উপরি-উক্ত সত্য 

শুধু শুনলেই আমাদের' হবে না, তা 
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করতে হবে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি 

কার্ধে এ উপলব্ির দ্বারা যেন আমাদের জীবন 

নিয়ন্ত্রিত হয় । 
চতুর্থ সত্যটি হল-_এই উপলব্ধির জন্য চাই 

ত্বাগ। ত্যাগ মানে শুধুমাত্র নেতিবাচক বর্জন 
নয়। তা হবে ক্ষণস্থায়ী দৈহিক স্থখ বর্জন করে 
উচ্চতর আনন্দলাভের চেষ্টা। এই উচ্চতর 

আনন্দের সন্ধান পেলে অনিত্য দেহন্ুখ আর ভাল 

লাগবে না। 

উপরি-উক্ত চারটি সত্যের উপর আমাদের 

জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত। তবে জীবনের নানা 

ক্ষেত্রে, নানা অবস্থায় এর প্রয়োগের বিভিন্ন 

পশ্থার কথ! শ্বামীজীর গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে। 

পাশ্যত্যের জড়শক্তি অপেক্ষা .যে আধ্যাত্মিক 

শক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ তা স্বামীজী আমাদের 

বারংবার ম্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর এই 

আধ্যাত্মিক শক্তির উপরই ভারত আবার 

দাড়াবে । ভারত যদি আধ্যাত্মিকতার উপর 

দাড়াতে পারে তবেই জগতে ধর্মের উন্নতি সম্ভব৷ 
স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম আধ্যাত্মিকতার উপর 

প্রতিষ্ঠিত । তাই;পদর্দলিত আপামর ভারতবাসীর 

উন্নতির জন্য এত তাঁর হ্বদয়ের আকুতি । এ-দেশ 

কোটি কোটি দরিদ্র অবহেলিত ঘ্বণিত অপমানিত 

নিরন্ন অধিবাসীকে নিয়ে ভারত । এদের উন্নতির 

জন্ম আমাদের সবরকম চেষ্টা কর! প্রয়োজন । 
শাশ্বত সত্য অন্যায়ী এর! আমাদের ভাই। তাই 

স্বামীজী এই দরিদ্রনারায়ণের পৃজার জন্য দেশ- 
বানীকে আহ্বান করেছেন । “শিবজ্ঞানে জীবসেবা, 

বাণীর উপর ্বামীজীর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত। 

বিভিন্ন ভাষা ধর্মসম্প্রদ্দায় প্রাদেশিকতার 

মনোভাবের জন্য আমাদের জাতীয় এঁক্য সম্ভব 

হচ্ছে না। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যস্ত 
আমাদের নেতাগণ জাতীয় এক্যের জন্ত পথ খু'জে 
বেড়াচ্ছেন। পরধর্মসহিষুণতা এবং আধ্যাত্মিকতার 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপরই একমাত্র জাতি 

স্থমংগঠিত হতে পারে,নচেৎ নয় । হিন্দু-যুসলমান- 
খ্ীষ্টান-শিখ প্রভৃতি ধর্মমত বা সম্প্রদায় হিসাবে 

তীরা যাই হন না কেন এই পরধর্মসহিষুততা ও 
আধ্যাত্মিকতার উপর দীড়িয়ে ভারতকে এক্যবন্ধ 
করতে কারও আপত্তি হতে পারে না। তাদের 

সমবায়েই এ জাতি আবার গঠিত হবে_-এটাই 
স্বামীজীর মত। আর এ-ছাঁড়। কোন পথও নেই। 

এই আধ্যাত্মিকতার উপর ভর করে যদি 

আবার আমাদের জাতি ওঠে, তবেই বিশ্বমানবের 
সঙ্কটমুক্তির পথনির্দেশ করতে পারবে, অন্যথায় 

নয়। কারণ যর্দি আমরা আধ্যাত্মিকতার মহৎ 

ভিত্তির উপর দাড়াতে পারি তবে জগতে ঈর্ষা, 
দ্বন্দের সংঘাত থামবে, তা না হলে বৈজ্ঞানিক 
মারণাস্ত্র জগৎ ধ্বংস করবেই । ভারত যদি 

আধ্যাত্মিকতার উপর জাতীয় জীবন প্রতিষ্টা 
করতে পারে তবেই ভারতের বাণী জগৎ শুনবে, 

তার দ্বারা উদ্ব-দ্ধ হবে। 

ডঃ মন্তুমীরের সত্যানুসন্ধানী এতিহাপিকের 

দৃষ্টিতে বর্তমান ভারতের মৌলিক কয়েকটি 
সমস্টা-সমীধান কিভাবে হতে পারে তা আমর। 

সংক্ষেপে আলোচন| করলাম । 

বতর্মান বিশ্বের সন্কটাবস্থায় নাম্য ও মৈত্রীর 

পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য ন্বামীজী তাই ভারতের 

পুনর্গঠনে যুবশক্তিকে চেয়েছেন । যুবার প্রাণবন্ত 

অসীম শক্তি ছাড়া ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না। তাই তিনি সংগঠিত যুবশক্তির উপর 
নির্ভর করেছেন । তাদেরই উপর ভারত গড়ার 

দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন । তিনি বলছেন : “এ-কাজ 

ভারতের যুৰকগণের উপর নির্ভর করিতেছে.” 
“চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান, পরার্থে পর্বত্যাগী এবং 
আজ্ঞান্ুবতাঁ যুবকগণের উপরই আমার ভবিষ্যৎ 
ভরসা-_ আমার 1৫98 ( ভাব )গুলি যারা! ০1. 
০৪ (কাজে পরিণত) ক'রে নিজেদের ও দেশের 
কল্যাণ-পাধনে জীবনপাত করতে পারবে ।” 



ক্যালসিয়াম ও স্থযাস্থ্য 
ডক্টর অমিয়কুমার ভট্টাচার্য 

কাঁলকাতা “স্কুল অব: গ্রীপক্যাল মোডাসিনে'র ডেপুটি ডিরেক্টর | 

স্বাস্থ্যের জন্য কতকগুলি খনিজ লবণ দরকার । 

ক্যালসিয়াম সেগুলির অধ্যে একটি। বিজ্ঞাপন- 

দাতাদের প্রচারের জন্য ক্যালসিয়ামের কথা 
শোনেননি এমন সাধারণ লোক খুব কমই 

আছেন । কিন্তু বিজ্ঞাপন হতে যা জানা যায়, তা 

হয় আংশিক সত্য কিংবা অনেক সময়েই কিছুটা 
বিভ্রান্তিকর । যেমন ধরুন, শিশুদের হাড় ও দাত 

গঠনে ক্যালসিয়াম খুবই প্রয়োজন, কিন্তু এই 

ক্যালসিয়াম পাওয়ার জন্য কী ট্যাবলেট কিংবা 

কোন্ বিশেষ ধরনের পানীয় খেতে হবে অথব৷ 
এক স্থৃযম খাগ্যই যথেষ্ট ? ওষুধ হিসাবে অনেক 

দিন ধরে ক্যালসিয়াম ব্যবহার কি নিরাপদ? 
ক্যালসিয়াম একটি পুষ্টি-উপাদান ৷ বিজ্ঞান- 

সম্মত দৃষ্টিতে বিচার করলে আমাদের জানতে 
হবে শরীরে ক্যালসিয়ামের কাজ কী, কতটুকু 

ক্যালসিয়াম খাছ্যে থাকা প্রয়োজন, ক্যালসিয়াম 

শরীরে কিভাবে কাজে লাগে অথব৷ জম! থাকে 

এবং বেশি ক্যালসিয়াম খেলে শরীর হতে 

কিভাবে তা বেরিয়ে যায়। এবং সবশেষে 

ক্যালসিয়ামের অভাবে কী হয় অথবা বেশি 
ক্যালসিয়াম শরীরে জমলে কী .অস্থবিধা হতে 

পারে। 

শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ :. 

একটি পূর্ণবয়স্ক মাস্থষের শরীরের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর ৬২% হল জল। 

অবশিষ্ট অংশের প্রায় ১৭% প্রোটিন, ১৪% স্বেহ- 
জাতীয় পদার্থ, মাত্র ১:৫% শর্করা এবং শতকরা 

৬ ভাগ হুল খনিজ লবণ। এখন খনিজ লবণের 
সংখ্যা ১৭টি, তার মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ 

অন্যগুলির চেয়ে অনেক বেশি । 

শরীরে ক্যালসিক্সামের কাজ: 
ক্যালসিয়াম হাড় ও দাতের গঠনে বিশেষ প্রয়ো- 

জন। হাড়ের ওজনের শতকরা ৩৫ ভাগ খনিজ 
লবণ দিয়ে তৈরি, আর এর প্রায় সবটাই ক্যাল- 
সিয়াম ঘটিত লবণ, খাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 

ক্যালসিয়াম ফসফেট । ক্যালসিয়াম ফসফেট 

থাকার দরুন হাড় একাধারে শক্ত অথচ নমনীয় 

হয়। হাড়ের এই গুণগুলি বিশেষ দরকার 

পড়ে শরীরের ওজন বইতে, চলাফেরায় এবং 

দেহযন্ত্রগুলির রক্ষায়। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
শরীরে প্রায় ১২০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যার 

শতকরা ৯৯ ভাগই আছে হাড়ে । অবশিষ্ট অংশ- 

টুকুও কিন্তু কম প্রয়োজনীয় নয়। সেই অংশ 
পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে রক্ত, পেশী এবং 

আতন্তঃকলা! € 015986 508০০) স্থানে । এই সমস্ত 

জায়গায় ক্যালসিয়াম অন্য কতকগুলি বিশেষ 

কাজে লাগে, যেমন--ম্সাযুতরঙ্গ প্রবাহ এবং পেশীর 

সঙ্কোচন। ক্যালসিয়ামের তৃতীয় একটি কাজ হল 

রক্ত জমাট বাধায় সাহায্য করা এবং এটি সম্ভব না 

হলে সামান্য কেটে গেলেও প্রচুর রক্তপাত হবার 

সম্ভাবনা থাকত। অবশ্য ক্যালপিয়ামে অভাবে 

রক্তক্ষরণ কদাচ দেখা যায়। সম্প্রতি ক্যাল- 

সিয়ামের আরেকটি উপকারিত। সম্বন্ধে জান! 

গেছে, সেটি হল ক্যালসিয়াম হৃৎপিণ্ডের করো- 

নারী অহ্থখের (০0101021 10০81 ৫156859 ) 

সম্ভাবন। কমায়। দেখা গেছে, যে-সব অঞ্চলে 

পানীয় জলে ক্যালসিয়াম বেশি থাকে ( কঠিন 

জল, 1,910 %/891), সেখানে লোকের এ অস্থুখ 

কম হয়। অবশ্য এবিষয়ে অন্ত মতও আছে। 

দেখা গেছে, কঠিন জলে ম্যাগনেসিয়ামও বেশি 



৪০ উদ্বোধন 

থাকে এবং বোধহয় এই ম্যাগনেসিয়াম 
উপকারী । অন্তভাবে বলা যায়, কঠিন জল 
হৃৎপিণ্ডের অস্থখের প্রতিরোধে উপকারী । তার 

চেয়ে সত্য হুল নরম জল (50 ৪5) 

হৃৎপিণ্ডের পক্ষে অপকারী। 

ক্যালসিয়ামের চাহিদ। : ক্যালসিয়ামের 
চাহিদার তারতম্য হয় বয়স ও স্ত্রী-পুরুষ তেদে। 

মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 

১৮ ব্সর পর্বস্ত হাড় লম্বায় এবং পরিধিতে 

বাড়ে। পূর্ণবয়স্কের হাড় লম্বায় বাড়ে না, তবে 
হাড়ের মধ্যে ক্যালসিয়াম জম! হওয়া এবং 

অপসারণ সমপরিমাণে সারা জীবন ধরেই চলতে 

থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অপসারণ 

জমার চেয়ে বেশি হয়, যেমন বুড়ো বয়সে কিংবা 

অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকলে । এই বেশি 

ক্যালসিয়াম অপসারণের ফলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে 

যায়। একটি সাধারণ ঘটনা! হল অনেক বৃদ্ধার 

পড়ে গেলে সামান্য আঘাতেই জান্থুর হাড় 
(10601 01 চি) ) ভেঙে যায়, সম্ভতানধারণের 

বয়সে, গর্ভাবস্থায় কিংবা স্তন্তদান সময়ে ক্যাল- 
সিয়ামের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। গর্ভাবস্থায় 

ভ্রণ কিংবা স্তন্তপানরত শিশু মায়ের কাছ থেকেই 

তার ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটায়। একজন 

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীর রৌজ ৪০*-_-৫০*মিলিগ্রাম 

ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় 

বিশেষ করে গর্ভাবস্থার দ্বিতীয়ার্ধে এবং স্তন্যদান 

সময়ে প্রায় ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়ামের 

প্রয়োজন পড়ে। ১২ বছর বয়স পর্যস্ত 

ক্যালসিয়ামের চাহিদ। ৫০০ মিলিগ্রাম, কিন্তু 

কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজন ৭০০ মিলিগ্রাম 

পর্যস্ত 

ক্যালসিয়ামের উত্স: আমরা খাস্য 
হতে ক্যালসিয়াম পাই। পানীয় জল, বিশেষ 
করে কঠিন জল একটি উল্লেখযোগ্য উতৎ্দ। 

[ ৮৭তম বধ--১ম সংখ্যা 

অবশ্তই সব ক্যালসিয়ামের মূল উৎস হুল মাটি, 
যার মধ্যে সমুদ্রের তলদেশও ধরতে হবে। সমস্ত 

স্বাভাবিক খাস্ঘেই তা সে প্রাণীজ বা উত্তিজ্জ যাই 
হোক না কেন ক্যালসিয়াম থাকে । কিন্তু 

পরিশ্রত (£68964 ) চিনি, তেল, ঘি, মাখন 

এবং কিছু কিছু কৃত্রিম মিশ্রিত খাবার ও পানীয় 

প্রভৃতিতে মোটেই থাকে না। গুড়ে কিন্ত 
ক্যালসিয়াম থাকে । ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে ভাল 

উৎ্ন হল গোরুর ছুধ। এই ছুধে প্রতি লিটারে 

১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, কাজেই 

রোজ ৪** থেকে ৬** মিলিলিটার ছুধ খেলে 
গর্ভবতী বা স্তন্তদায়িনী মায়েদের ছাড়! সকলেরই 

ক্যালসিয়ামের চাহিদা! মিটে যায়। এ মায়েদের 

ক্ষেত্রে আরও ২৫০ মিলিলিটার দুধ প্রয়োজন। 

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১০০ গ্রাম মহিষের 

দুধে, ২১০ মিলিগ্রাম ছাগলের দুধে, ১৭* মিলি- 

গ্রাম এ স্তন্দুগ্ধে মাত্র ২৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম 

থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম দই-এ ক্যালসিয়ামের 
পরিমাণ ১৪৯ মিলিগ্রাম, ঘোলে ৩০ মিলিগ্রাম, 

গোরুর ছুধের ছানায় ২০৮ মিলিগ্রাম, মহিষের 

দুধের ছানায় ৪৮০ মিলিগ্রাম এবং চীজ-এ ৭৯০ 

মিলিগ্রাম । 

ছোটছোট মাছ, যেগুলি কাটা সমেত চিবিয়ে 
খাওয়। যায়, সেগুলিতে বেশি ক্যালসিয়াম পাওয়া 

যায়। ডালও একটি ভাল উৎস। ছোলা, 
মুগ, অড়হড়, বরবটী, সয়াবীন প্রভৃতিতে প্রতি 

১০০ গ্রামে প্রায় ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম 

থাকতে পারে । সবুজ শাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম 
আছে, কিন্ত সবটুকু বিশোধিত (80991091 ) 

হয় না। তগুল জাতীয় খাছ্যের মধ্যে ১০০ গ্রাম 
গমে থাকে ৪* মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম । এ 

পরিমাণ চালে পাওয়! যায় মাত্র ১০ মিলিগ্রাম। 

অন্তান্ত তঙঁল জাতীয় খানে ১০* গ্রামে ২৭ 

থেকে ৪* মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, তবে 



মাথ, ১৩৯১] 

রাগি (188০৩ )-তে থাকে খুব বেশি পরিমাণে 

৩৪৪ মিলিগ্রাম । 

যেহেতু ছুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য আমাদের 
দেশে সাধারণ মানুষের অনেক সময় নাগালের 

বাইরে, সেইহেতু খাস্ছেই ক্যালসিয়ামের সবচেয়ে 
ভাল উতম হল ডাল ওশু'টি জাতীয় জিনিস। 

সবুজ শাকপাতাও উল্লেখযোগ্য । 
রাক্নার সময় কিছু পরিমাণে ক্যালসিয়াম 

বেরিয়ে যেতে পারে, এট! নির্ভর করে কিছুটা 
থাগ্চের উপরে (সব খাবার থেকে সমানভাবে 

বেরিয়ে যায় না) এবং কিছুটা রান্নার গ্রণালীর 

উপরে । বিশেষ করে যদি সেদ্ধ করে জল ফেলে 

দেওয়া হয়) তাহলে অনেক খাদ হতে 

ক্যালসিয়াম চলে যায় । উদাহরণ হিসাবে, পালং 

শাক হতে শতকরা ২৫ ভাগ ক্যালসিয়াম নষ্ট 

হয়--খোলা পাত্রে এবং খুব কম জল দিয়ে রান্না! 
করলে। অল্প জলে রান্না করলে শতকরা ২০ 
ভাগ নষ্ট হয়, আর একেবারে জল না দিয়ে 

রাম করলে শতকরা ১০ ভাগ নষ্ট হয়। 
প্রেসার কুকারে রান্নী করলে শতকরা ১৫ ভাগ 

নষ্ট হয়। 
শরীরে ক্যালসিয়ামের ব্যবহার : 

ক্যালসিয়াম প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রেরে উপরিভাগ হতে 

বিশোধিত হয়। কিন্তু আমাদের ক্যালসিয়াম 

বিশোষণ ক্ষমতা খুব ভাল নয়। মোটামুটিভাবে 

খাদ্যের ক্যালপিয়ামের শতকরা ২০ হতে ৩০ 

ভাগ বিশোধিত হয়। কতকগুলি কারণের উপর 

ক্যালসিয়ামের বিশোষণ (850:00197, ) নির্ভর 

করে। খাদ্যের প্রোটিন, ছুধের চিনি ল্যাকটোজ, 

পিত্ত এবং ফসফরাসের কিছু পরিমাণে ( যেমন 

যে পরিমাণ দুধে থাকে ) উপস্থিতি ক্যালসিয়াম 

বিশোষণে সাহায্য করে। অবশ্য ক্যালসিয়াম 

বিশৌষণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভিটামিন “ভি'-র 

সাহায্য । ক্যালসিয়াম অস্ত্রেরে কোষে প্রবেশ 

ক্যালসিয়াম ও স্বাস্থ্য ৪১ 

করে একটি প্রোটিনের সাহায্যে । এই প্রোটিন 
প্রস্তত করতে সাহায্য করে তিটামিন €ডি*। 

অপরপক্ষে ক্যালপিয়াম বিশোষণে বাধার স্থা্ট 

করে এমন কতকগুলি কারণও আছে । সবচেষে 

উল্লেখষোগ্য হল ফাইটিক আ্যাসিড। ফাইটিক 

আযাসিভ তুল জাতীয় শশ্যকণার বাইরের 

দিকের আবরণে থাকে এবং ক্যালসিয়ামের সঙ্গে 

যুক্ত হয়ে বিশোষণে বাধার হ্ত্রি করে । এ কারণে 

আটার ক্যালসিয়াম ময়দার ক্যালপিয়াম অপেক্ষা 

কম বিশোধিত হয়। যর্দি আটার সঙ্গে কিছুটা 

ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মিশিয়ে দেওয়। হয় তাহলে 

সেটা ফাইটিক আযমিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় 
এবং অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম 

বিশোধিত হতে পারে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 

খাদ্যের অপচয় রোধে ব্রিটেনে রুটি তৈরিতে এই 

ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ফাইটিক আ্যাসিড 
ক্যালসিয়াম বিশোধণে বাধার স্যন্ী করে, কিন্তু 

অনেক তুল জাতীয় শশ্তে ফাইটেজ বলে একটি 
এনজাইম থাকে । এই ফাইটেজ ফাইটিক 
আসিভকে ভেঙে দেয় এবং তখন সেট। আর 

ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ন|। বিশেষ- 

ভাবে উল্লেখ কর! যায়, পাউর্টি তৈরির সময় 
এই এনজাইম কাজ করে । ক্যালসিয়াম বিশোষণে 

বাধা হুট্টিরি আরেকটি কারণ হল অকজালিক 

আসিডের উপস্থিতি। অনেক সবজীতে অল্প 

পরিমাণে অকজালিক আসিভ থাকে । পালং 

শাকে থাকে একটু বেশি পরিমাণে । 

ন্মেহজাতীয় খাদ্য যদি ঠিকমত হজম না 

হয় তাহলেও ক্যালসিয়াম বিশোষণে বাধার 

সৃতি করে। 

আগেই বল! হয়েছে, খাদ্যের শতকর! ৭০ 

ভাগ ক্যালসিয়াম মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। অন্য 

ছুটি পথেও ক্যালসিয়াম শরীর হতে বেরিয়ে যেতে 

পারে। এ দুটি হুল মূত্র ও ঘাম । যখন খাদ্যে 



৪২ উদ্বোধন 

ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে, তখন দিন- 

রাত্রে মাত্র ২০* মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম মৃত্রের 
সঙ্গে বের হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়াম বেশি থাকলে 

মুত্রে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বাড়ে । ঘামের 

সঙ্গে ক্যালসিয়াম নিত হয়, গরম এবং ভ্যাপসা 

আবহাওয়ায় রোজ ১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত । একটি 

পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্যালসিয়ামের গ্রহণ ও বর্জন 
সমপরিমাণে হওয়া দরকার 

ক্যালসিয়ামজনিত অপুষ্টি : ক্যালপিয়ামের 
অভাবে হাড় নরম এবং বিকৃত হয়ে যায়। এই 

রোগকে বড়দের ক্ষেত্রে অসটিওম্যালেসিয়া 
(0816010819019 ) ও শিশুদের ক্ষেত্রে রিকেটস্ 

(11609 ) বলে। রিকেটস্ রোগে হাড় ঠিক- 

মত বাড়ে ন। এবং যেটুকু হাড়ের গঠন হয়, তা হয় 
অসমান। যেহেতু ক্যালসিয়াম পেশীর সংকোচনে 
কাজে লাগে, সেজন্য ক্যালসিয়ামের অপুটিতে 

পেশীতে টান ধরে । গভণবস্থায় এবং স্তন্যদান- 

কালে ক্যালসিয়ামের অভাব হওয়৷ স্বাভাবিক। 

কিন্তু ভ্রণ তার চাহিদ! মায়ের কাছ হতে নিয়ে 

নেয়ই, ফলে মায়ের হাড় হতে ক্যালসিয়াম ক্ষয় 

হয় এবং হাঁড় নরম হয়ে যায়। একে অসটিও- 
ম্যালেপিয়। (03080009180 ) রোগ বলে। 

বিশেষ করে কোমরের হাড় নরম হয় এবং বেঁকে 

যায়। যার ফলে প্রসব বিস্থিত হয়। অসটিও- 

ম্যালেসিয়। হলে পেশীর হুর্বলত খুব বেশি হয় 

এবং শরীরে ও হাড়ে খুব ব্যথা অনুভূত হয়। 

স্র্যালোক দ্বারা ভিটামিন “ডি, আমাদের চামড়ায় 

তৈরি হতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে 

স্র্যালোকের অভাবে বস্তি অথব! ঘিপ্রি শহরাঞ্চলে 

[ ৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

ভিটামিন “ডি'-র অভাব দেখা যায়। খাদ্যে বেশি 

পরিমাণ ফাইটেট থাকার দরুন এবং কমি রোগও 

সচরাচর দেখা যায় বলে শিশুদের রিকেটল্ রোগ 

খুব কম একটা হয না। সমীক্ষায় দেখা! গেছে 

৫ বছর বয়সের নিচের শিশুদের শতকরা ২ জন 

যে কোন সময়ে রিকেটস্-এ ভোগে । 

ক্যালসিয়ামের আধিক্য : ক্যালসিয়াম 
বেশি খাওয়! ক্ষতিকর । মনে হতে পায়ে, শিশুদের 

বেশি ক্যালসিয়াম দিলে হাড় বেশি শক্ত হবে, 
কিন্তু এটা ঠিক নয়। ঠিক যেটুকু চাহিদা মেই- 
টুকুই দেওয়া উচিত । তাছাড়া সাধারণ দৌর্বল্যে 
কিংবা ঘনঘন সর্দিকাশিতে ভোগা-_এ-সবের 

ওষুধ ক্যালসিয়াম নয়। শিশুদের যদি বেশি 

পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন “ডি (মায়ের! 

প্রায়ই ভিটামিন ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন ) 
দেওয়া হয় তাহলে শরীরের অনেক জায়গায় 

ক্যালসিয়াম জমে সাংঘাতিক অন্থখের হ্ষ্টি করে। 

যারা অঅরোগে ভোগেন, তীরা সাধারণতঃ: এর 

প্রতিকারের জন্য বড়ি (আযাণ্টাসিড ) খান। কিছু 
কিছু এই ধরনের বড়ি ক্যালসিয়াম বিশোবণে 

সাহায্য করে। এই সঙ্গে বেশি পরিমাণে ছুধ 

খেলে অক উপশম হয়, কিন্তু রক্তে ক্যালসিয়াম 
বেড়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রে ক্যালসিয়াম 

জমতে থাকে । এই অবস্থাকে মিক্-আ্যালকালি 
সিনড়োম (1011-91091) 9910010196 ) বলা 

হয়। কাজেই বোঝা! যাচ্ছে, ক্যালসিয়াম একটি 

অতি প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ । কিন্তু নিধিচারে 
খেলে ব ব্যবহার করলে শরীরের ক্ষতি করতে 

পারে। 



দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী 
্বামী নিত্যস্বরপানম্দ 
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ভারতের আধ্যাত্মিক অবদানই 
“মানবমুক্তির একমাত্র পথ' 

পৃথিবীর বনুশতাব্বব্যাপী ইতিহাসে ভারতের 
অব্দানই মানব-সভ্যতার বিকাশকে স্থসমৃদ্ধ করে 

আসছে। যে-অন্তদূ্তি তারতীয় ধ্যান-ধারণার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য,আজকের বিশ্বে তারই প্রয়োজনীয়ত। 

গভীরভাবে অন্ৃভূত। আধ্যাত্মিক অস্তমু"খিতা, 

মানব-সত্তার অভিন্নত্ব এবং বিভিন্ন ভাবধারার 

আত্যস্তর এঁক্য, যা একান্তভাবে ভারতীয় জীবনের 

মূল স্থর,_-একমাত্র তা দিয়েই রচিত হতে পারে 

এমন এক দৃঢ়তিত্তি, যার ওপর একটি স্থায়ী 
জাতিলজ্ঘকে গড়ে তোলা সম্ভব। 

আরনল্ভ টয়েনবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 

বলেছেন যে, বিশ্বের অস্তিত্বের জন্যই আজ বিশ্বকে 

ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োজনীয়তা 

ও মূল্যকে স্বীকার করে নিতে হবে। স্বামী 
ঘনানন্দের ইংরেজীতে রচিত শ্রীরামরুষ্চ ও তার 
অনন্ত বাণী' (১৯৭০ )১ গ্রস্থের তৃতীয় সংস্করণের 

ভূমিকায় টয়েনবি লিখেছেন-_-“তিনি [ভ্রীরামরুষ্ণ] 

এমন এক বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে, তার 
জীব্থকালের সীমার মধ্যেই সেই বিশ্ব আক্ষরিক 

অর্থে নিখিল বিশ্বে বূপাস্তরিত হচ্ছিল। আজও 

আমরা বিশ্ব-ইতিহাসের সেই ক্রান্তি লগ্গের 
অধ্যায়ে রয়েছি। এখন একথা ম্পই হচ্ছে যে, 

যে-অধ্যায়ের সুচনা হয়েছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
সংযোগ দিয়ে, তার সমাপন ঘটাতে হবে ভারতীয় 

জীবন-সাধনার আদর্শে, যদি না ইতিমধ্যে মানব- 

সভ্যতা আত্মবিধবংসী পথ বেছে নেয়। বওমান 

যুগে সমগ্র বিশ্ব পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিষ্ঠার সাহায্যে 

ভৌতিক স্তরে এঁক্যবদ্ধ। কিন্তু এই প্রতীচীয় 
বিশেষজ্ঞত। একদিকে যেমন দূরত্বের অবসান 

ঘটিয়েছে, তেমনি বিশ্বের হাতে তুলে দিয়েছে 
ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র-এমন এক সময়ে, যখন বিশ্ববাসী 

মানুষ পরম্পরের মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে, অথচ 

এখনও পরম্পরকে জানার ও ভালবাসার স্থষোগ 

পায়নি । মানব-ইতিহাসের এই চরম সঙ্কটময় 

মুহূর্তে মানবমুক্তির একমাত্র উপায় হল ভারতীয় 

পন্থ। ৷ সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার 
নীতি ও শ্রীরামকুষ্জের সর্বধর্মসমন্ধয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য : 

এর মধ্যেই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী ও অধ্যাত্মভাৰ 
রয়েছে য৷ বিশ্বজনকে একটি পরিবারে সঙ্ঘবদ্ধ ও 

সম্মিলিত করতে পারে--আণবিক যুগে আত্ম- 

বিনাশের এই একমাত্র বিকল্প । 

“বর্তমান আণবিক যুগে, প্রয়োজনের তাগিদেই 
এই ভারতীয় পস্থ/। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে 

গ্রহণীয়। অন্ত কোন প্রয়োজনের তাগাদা এর 

চেয়ে জোরদার বা শ্রদ্ধার হতে পারে না। 

মানবজাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন । তবু সবচেয়ে 

জোরদ্লার এবং সবচেয়ে শ্রদ্ধার প্রয়োজনের 

তাগাদাও রামকষ্ণ, গান্ধী ও অশোকের শিক্ষাকে 

হৃদয়ে গ্রহণ করা এবং সেইমতো কাজ করার 

পক্ষে গৌণ কারণমাত্ত্র। মুখ্য কারণ হল এই যে, 

এই শিক্ষা যথার্থ এবং তা৷ যথার্থ যেহেতু আধ্যাত্মিক 

তত্বের সত্য উপলব্ধি থেকে এ উদ্ভূত ।, 
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৪৪ উদ্বোধন 

আধ্যাত্মিক এক্যের বোধ ভারতের 
প্রাণশক্তি এবং তার জীবনধারার 

বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের চিরম্তন অবদান 

হল আধ্যাত্মিক এঁক্যের বাণী। মান্থুষের 
আধ্যাত্মিক স্বরূপ এবং মানবজাতির ও মানব- 

সভ্যতার আধ্যাত্মিক এঁক্য ও সংহতির বোধ, 

উপলব্ধি ও জীবনে প্রয়োগের ওপর এই বাণী 

প্রতিষ্ঠিত। শতাব্দীর পর শতাববী ধরে ভারতের 
এই আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের যে এঁতিহাসিক 

বিবর্তন চলেছে তার মধ্যেই এই বাণীর যথার্থতা 

সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। 

প্রত্যেক জাতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাকে 
বলা যায় এর প্রাণশক্তি, এর বিশিষ্ট স্বভাব। এই 

প্রাণশক্তিই হল এর জীবন-মরণের জাছুকাঠি। 
যতদিন এই জাছুকাঠি অবিকৃত থাকে ততদিন 
জাতি তার জীবনীশক্তি অব্যহত রাখতে পারে 

এবং উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করতে পারে । যে 

মুহর্তে এই প্রাণশক্তি নই হক, সেই মুহ্র্তে 

জাতিরও বিনাশ ঘটে থাকে। 

রোমক-সভ্যতার জাছুকাঠি ছিল তার রাজ- 
শক্তি); সেইজন্যই বোম-সাআজ্যের পতনের সঙ্গে 

সঙ্গে রোমক-সভ্যতারও পতন ঘটল। পৃথিবীর 
কত রাজ্য গ্রাস করার জন্য কত নরবলি দেওয়! 

হয়েছে_সেই কাহিনীতেই রোম, মিশর ও 

আসিরিয়ার ইতিহাস পূর্ণ। ক্ষমতা ও ধনের 
প্রতি লালসার ফলে সমাজে যে, অসাধুতা ও 

ছুরশার উদ্ভব হয় তার ভারে এই সভ্যতাগুলি 
অবলুপ্ত হয়েছে। কিস্তু ভারতের ইতিহাস 

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তার জীবনধার' 

চিরকালই আধ্যাত্মিক এবং সেট! ছুন্দুভিনিনাদ, 
রণবাস্ভ বা সৈম্তবাহিনীর অভিযানের দ্বারা কখনও 

সম্পন্ন করা যায় না। ভারতের প্রভাব স্বভাব্ভ 

বিনম। এই প্রভাব পৃথিবীতে সকলের অলক্ষ্যে 

[ ৮৭তম বর্-+১ম সংখ্য। 

নিঃশব্ধ স্থকোমল শিশিরপাতের ন্তায় সঞ্চারিত 

হয়েছে । এই প্রভাব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সকলে 

অবহিত না হলেও এর ফলে পৃথিবীর সুন্দরতম 

কুস্থমগ্ডলি ফুটে উঠেছে। এইভাবে ভারত যুগে 

যুগে একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা 

পালন করেছে ; মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন 
এবং জগতের প্ররুত সভ্যতার অভ্ভযুদয়ের প্রতি 

ভারতের প্রচেষ্টা চির উৎস্গাঁকৃত। 
ভারতীয় জীবনের জাছুকাঠি হল ধর্ম। ধর্ম 

হচ্ছে আসলে মানুষের স্বব্ূপের বিকাশ ; এই 

স্বরূপ হল শুদ্ধ চৈতন্য, মানবসত্তার অন্তনিহিত 
বিশ্বচৈতন্য এই বিশ্বচৈতন্যই প্রকৃত মানবাত্মা, 

মানবের অন্তনিহিত সত্বা। কাজে কাজেই বাস 

প্রকৃতির সকল জীবনই যেমন অন্তনিহিত স্থগ্ড সত্বার 
অভিব্যক্তি তেমনি এই বিশ্বচৈতন্য বিভিন্ন মানৰ ও 

জাতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় 

বহুধা আচার-আচরণ ও জীবনচর্যার মাধ্যমে 

নিজেকে প্রকাশ করে থাকে । ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, 

মানবসমাজে মানবসমাজে, জাতিতে জাতিতে যে 

বিভেদ দেখা যায় তা ম্বরূপগত নয়,_ শুধু প্রকাশের 

বিচিত্রত। মাত্র । সকল মানবের আত্ম। এক, 

অখণ্ড ;-_সকল প্রকাশবৈচিত্রের অধিষ্ঠানসত্ত। | 

মানবের অন্তমিহিতি এই বিশবচৈতন্ত 

ভারতাত্মার মৌল সত্ত।। ভারত যে আজও 

বেচে আছে তার কারণ সে কখনও এই 

আধ্যাত্মিক এক্য-চেতনার ভিত্তিভূমি থেকে 
বিচ্যুত হয়নি। এইজন্যই পৃথিবীর অন্তান্ত প্রাচীন 

সভ্যতা যদিও অবলুপ্ত হয়েছে, তবু ভারত 

পুনঃপুনঃ বিদেশী শক্রর আক্রমণ সত্বেও পৃথিবী 
থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। এইজন্যই যখনই 
ধর্মের মৌল সত্য, যা ভারতের প্রাণশক্তি, খর্ব ও 
বিকৃত হয়েছে, তখনই জাতীয় জীবনে বিপর্ধয় 

এসেছে এবং এর ফলে জাতি ধ্বংসের মুখে এগিয়ে 

গেছে। অন্যদিকে, মত্যিকার ধর্মের পুনরুজ্জীবনের 
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সঙ্ষে সঙ্গে ভারত আবার মাথ! তুলে দাড়িয়েছে 
এবং সমস্ত বাধাবিষ্ন অতিক্রম করে স্বমহিমায় 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

অন্তান্ত জাতির ইতিহাস যে পদ্ধতির সাহায্যে 

পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে তা থেকে ভারতের 

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। 
ভারতবর্ষের ইতিহীসে যে উত্থান-পতনের বন্ধুর 
পথ দিয়ে জাতীয় জীবনের রথের চক্র চলেছে, 

রাজনীতিক ইতিহাসের স্থপরিচিত কার্ধকারণ 
সম্পর্কের দিক থেকে তা বিচার না করে ধর্মের 

উত্থান ও পতনের দিক থেকেই তার ব্যাখ্যা করা 
প্রয়োজন। ভারতের ইতিহাসের মূল্যায়ন 

করতে হলে ধর্মের উত্থান ও পতনের সঙ্ষে জাতীয় 
জীবনের উত্থান ও পতনকে কার্ককারণ সম্পর্কে 

চিহ্নিত করতে হবে । 

কাজে কাজেই, আজ ভারতকে খুব গভীর- 
ভাবে তার জাতীয় সমন্যাগুলি বিচার করতে 

হবে এবং এই কাজ করতে হবে অতীত 

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিহাসের শিক্ষাকে 
অন্তরে গ্রহণ করে এবং সেই অন্ুসারে কাজ 

করে। আজ ভারতের পক্ষে তার আধ্যাত্মিক 

এক্য, যা জাতির বিশিষ্ট গ্রাণশক্তি, তার পুনরুদ্ধার 

করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে; এই পুরুদ্ধারের 
দ্বারাই ভারত তার প্রকৃত আত্মাকে রক্ষা করতে 

এবং জাতিকে ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে 

বাচাতে পারবে। নিঃসন্দেহে বল! যায়, একমাত্র 

আধ্যাত্মিক এঁক্যের বোধই ভারতবধকে স্বদেশে 

সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার জীবনব্যাগী' 
সাধনার পথে এগিয়ে যেতে- অর্থাৎ মানবজাতির 

আধ্যাত্মিক উজ্জীবন ঘটাতে সমর্থ করবে। 
ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্পর্কে 

অচেতনতাই ভারতের জাতীম্ 
ব্যাধির উৎস 

স্বদেশের মানুষকে ও সেই সঙ্গে বিশ্ববাসীকে 

দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী ৪৫ 

আধ্যাত্মিক সত্যস্বর্ূপের সন্ধান দেওয়া বর্তমানে 

ভারতেরই দায়িত্ব। তবু এই বিশেষ দায়িত্ববোধ 
সম্পর্কে এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে সেই 
দায়িত্ব পূরণের ভূমিকা পালন বিষয়ে ভারত 
সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিধিকার। ভারতের এই 

ভূমিকা পালন বিষয়ে ওদাসীন্যের কারণ হল 
তার আধ্যাত্মিক আদর্শ দীর্ঘকাল সম্পূর্ণবূপে 

বিশ্বৃতির গর্ভে নিমঞ্জিত এবং এই আধ্যাত্মিক 
আদর্শের প্রয়োগের অভাবেই তার জাতীয় 

দেহেও আজ নান! কঠিন ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ 
পাচ্ছে। তাই এখন ভারতের আধ্যাত্মিক 
আদর্শের আশু পুনরুজ্জীবন ও পুননিবেশ এবং 

ভারতের রাষ্্ীনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার. 

অনিবার্ধভাবে জরুরী হয়ে পড়েছে। এই 

আধ্যাত্মিক আদর্শই ভারতকে যথার্থ সংহতি 
দিতে পারে, জাতীয় ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত 
করতে পারে, খগ্ডছিন্নতা ও ধ্বংসাত্মকতা এবং 

মকলপ্রকার সমস্যানিরসন ব্যাপারে নান! লক্ষ্যহীন 
প্রচেষ্টা থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং জাতীয় 

ভিত্তিতে প্রতি ক্ষেত্রে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে 

পারে। ভারতে নানা ক্ষেত্রে আজ যে বিবিধ 

সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, সেগুলির নিরসনে এই মৌল 
কর্তব্য আজ অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । 

আধ্যাত্মিক এরক্যের অচেতনতাই 
সাম্প্রদাস্সিকত্বার উৎস 

ভারতের আধ্যাত্মিক এক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 

বিশ্বতি ও অচেতনতার অন্যতম মারাত্মক ফল 

হুল সাম্প্রদ্দায়িকত| ৷ সাম্প্রদ্বায়িকত1 এবং অন্যান্ত 

যে-সব মতবাদ মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, 

জাতিতে জাতিতে, ধর্মমতে বর্মমতে এবং ধর্মে 

ধর্মে বিরোধ-বিচ্ছিন্নতা ঘটায়, তার সুচনা হয় 

আধ্যাত্মিক এঁক্য ও নিখিল মানবসংহতির 

অজ্ঞানতা বোধ থেকে । তারই জন্য দেখা দেয় 
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আদরশত্রষ্টতা ; এবং ফলে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা, 
হিংসা, সংঘাত, উদ্বেগ, এঁক্যনাশক আত্মঘাতী 

প্রবণতাগুলির প্রকাশ ঘটে | এর সঙ্গে ক্রমাগত 

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উত্তব হয়-_যা! এখন 

ভারতের জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝেই মাথা 

চাড়া দিয়ে উঠছে। ভারতের জাতীয় ব্যাধি- 
স্ববপ আদর্শত্রষ্টতা ও নীতিহীনতার এইসব 
বাহ্থিক প্রকাশ মূলত ভারতের আধ্যাত্মিক এঁক্য 
সম্পর্কে গুদাসীন্তেরই ফল। সাম্প্রদায়িকতার 

বিষক'ট আজ ভারতের রাষ্্নৈতিক জীবকোষে 

প্রবেশ করে তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে 

দিচ্ছে এটাই আজ ভারতের সবচেয়ে বড় 

জাতীয় ব্যাধি। আগেই বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক 

একের মধ্যে যে শাশ্বত সত্য নিহিত সে-বিষয়ে 
সচেতনতা, তার স্বীকৃতি ও তার আত্মীকরণের 

মধ্যেই ভারতের যাবতীয় সমস্যা, জটিলতা ও 

ব্যাধির নিরসন ও নিরাময়ের উপায় নিহিত। 

সকল বিচ্যুতি ও তার বহিঃপ্রকাশ সেদিনই 

জাতীয় দেহ থেকে দুরীভূত হবে যেদিন 
আধ্যাত্মিক এঁক্য, যা ভারতের প্রাণশক্তি, জাগ্রত 
হবে এবং যেদিন উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে এবং 
জাতীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি সমাজ ও 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত প্রতিষ্ঠিত করে 
ভারতের জাতীয় জীবনের সকল দিকে এই 

আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিকে সঞ্চারিত করা যাবে। 

অতএব যা প্রথমেই প্রয়োজন তা হল ভারতের 

আধ্যাত্মিক এঁক্যের স্থচক ঘে বিশিষ্ট প্রাণশক্তি, 

তাকে উদ্ধ্ধ করা; এই আধ্যাত্মিক এক্যই ধর্ম 
নামে অভিহিত । 

ধর্মকি? 
প্রকৃত অর্থে, যে-বিষ্ভায় মানুষের স্বরূপের 

জ্ঞান লাভ হয় তাই ধর্ম। ধর্ম হুল মান্থষের 

প্রকৃত স্ব্ূপের বোধ, উপলব্ধি ও গ্রকাশ। শুদ্ধ 

চৈতন্ত। শুদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ আনন্দই মানুষের প্রকৃত 
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স্বরূপ। এই স্বরূপ তার দিব্য সত্তা, যা সর্বজনীন । 

অতএব প্রত্যেক জীবের আত্মা সেই একই 
্বয়ন্প্রভ সর্বব্যাপী চৈতন্য, অজ্ঞান-মেঘের বার! 

আবৃত কূর্ধ। এক জীবের সঙ্গে অন্ত জীবের 

পার্থক্য শুধু অজ্ঞান-মেঘের বিতিন্ন স্তরের ঘনত্বের 
দরুন। এই পার্থক্য প্রকৃতিগত নয়, পরিমাণগত ; 
বিকাশ ও অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই 

তারতম্যের প্রকাশ। এই চিরস্তন সত্যই 
জাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, সকল ধর্মের ভিত্তবি- 

রূপে বিষ্বমান $ মানবজাতির ভৌতিক, বৌদ্ধিক 
ও আধ্যাত্মিক যে-কোন স্তরের প্রগতির সমগ্র 

অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা এই চিরন্তন সত্যের মধ্যেই 

পাওয়া যায় ;__একই বিশ্বচৈতন্ত বিভিন্ন স্তরে 

আত্মপ্রকাশ করছে । অতএব ধর্মসুহচ্ছে মানব- 

জাতির ও মানব-সভ্যতার আধ্যাত্মিক এঁক্য ও 

সংহতির উপলব্ধি । 

ধর্ম এক ; এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন 

আগেই বল! হয়েছে, মানুষের প্ররুত স্বরূপ, 
যা আসলে দিব্য সত্তা, মানুষের অন্তমিহিত বিশ্ব- 

চৈতন্য, তার বোধ, উপলব্ধি ও প্রকাশই হচ্ছে 

ধর্ম। এই বিশ্বচৈতন্য অনস্ত দিকে, অনস্ত রূপে, 

অনস্ত ভাবে, অনন্ত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে । 

আনলে তত্বের দ্দিক থেকে ধর্ম এক, অথচ রূপ ও 

প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে বু। একই বহুরূপী 

যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে, কখন লাল, কখন 
সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত 

কি হয়, আবার কখন কোন রঙই নেই, তেমনি 
এক বিশ্বচৈতন্য এবং তার বহু দিক আসলে একই 
সত্ত।। মানুষের মন এই সত্তাকে বিভিন্ন সময়ে, 
বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন দৃরটি- 

ভঙ্গী দিয়ে উপলব্ধি করে থাকে । স্তরাং একটি 

বিশেবরূপ, মাধ্যম বা প্রকারের দ্বারাই কেবল 

আত্মোপলব্ধি ঘটে, একথা মনে করলে তল 
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হবে। আসলে মানুষের জীবন যতপ্রকার রূপের 

মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তারা সকলেই সমানভাবে 

আত্মোপলব্ধির উপযোগী পথ। এই বিভিন্ন 

দিকগুলি একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধের মতো । 

যতগুলি ব্যাসার্ধ ততগুলি পথ। যত মত তত 

পথ। সব পথ অবলম্বন করেই কেন্দ্রে উপনীত 

হওয়া যায় ; এই কেন্দ্রই পরম সত্তা, মানুষের 

অস্তন্িহিত বিশ্বচৈতন্য ; এবং এই কেন্ত্রে, যেখানে 

সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেখানে সকল প্রকার 

বিভেদের অবসান ঘটে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত 

এই কেন্দ্রে পৌছানে!। না যায়, ততক্ষণ পার্থক্য 
থাকবেই। বিভিন্ন মান্য তাদের মনোবৃত্তি 

অনুসারে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে চলে ) একজন 

এক পথে চলে, অন্যজন অন্য পথে চলে । নিজ 

নিজ পথ অন্থুসরণ করে সকলেই যদি অগ্রসর 

হয়, তবে অবশ্যই তারা কেন্দ্রে উপনীত হবে । 
এই হল ধর্মের সার কথা । মতবাদ, আচার- 

আচরণ, শাস্গ্রস্থ, মন্দির ও এই জাতীয় অন্থ্যঙ্গ 
হচ্ছে অপ্রধান গৌণ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 

অঙ্গ । 

ধর্মকে যখন আমরা বিভিন্ন নামে বু বলে 
অভিহিত করি, তখন আমরা ধর্মের প্রকাশে 

বিভিন্ব্ূপ ও মাধ্যমকে উপলক্ষ করেই একথা 

বলে থাকি। এই ভিন্ন ভিন্ন দূপ সাধিক বা মুখ্য 

নয়) ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, দল থেকে দলে, 

সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদ্দায়ে তা বিভিন্ন প্রকারের 

হয়ে থাকে । তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে, শম্ের ভিতরকার দানার রক্ষা, পুষ্টি ও 

বৃদ্ধির জন্য যেমন তুষরূপ আবরণের প্রয়োজন 
আছে, তেমনি মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তি অন্যায়ী 

ধর্মভাবের রক্ষা, পু ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন 

মতবাদের অস্তিত্ব অবশ্স্তাবী ও অপরিহার্য; 

কেনন! এই বিভিন্ন মতবাদের উৎস হচ্ছে মান্ধুষের 
প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মানসিক গঠন । 

দেশের প্রতি ও বিশ্বের গ্রতি ভারতের বাণী ৪৭ 

যুগে যুগে ভারত এই চিরস্তন সত্যকে প্রকাশ 
করে এসেছে যে সংস্কার, অভিরুচি ও মানসিক- 

তার ভিন্নতা থাকার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মাস্থয 
স্বকীয় দিব্য সম্তার উপলব্ধিকূপ একই লক্ষ্যে 

পেশখছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে থাকে। 

আত্মপ্রকাশের দিক থেকে ধর্মমতের বন্ধত্ব সেই- 

জন্য মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। পৃথিবীতে 

যতগুলি মানুষ আছে ততগুলি ধর্মমতের যেদিন 

উত্তব হবে একমাত্র সেদিনই এই সত্য পরিপূর্ণতা 
ও সার্থকতা লাভ করবে। বহু যে একের মধ্যে 

বিধৃত সেই সাধিক আধ্যাত্মিক তত্ব সেদিনই 
পরিপূর্ণতা লাভ করবে, শুধু ভাবগত দিক থেকে 

নয়, প্রকাশের দিক থেকেও । অনন্ত প্রকাশ- 

ভঙ্গীর বৈচিত্র্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্থুপ্ত 

ভাগবত সত্তা স্বকীয় বিশিষ্ট মাধ্যমে প্রকাশ 

করতে সাহাষ্য করে, এই সত্যই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষার। এই সত্যকে অনুসরণ করেই 
মানবজাতি বিরোধ থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তির পথে 
এঁগয়ে যেতে পারে, যা মানবজাতি ও মানব- 

সভ্যতার চরম অভীষ্ট । 

প্রত্যেক ধম“ই প্রত্যেকের ধম” 
আগেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাত্মবিদ্যার সব 

চেয়ে বড় আবিষ্কার হুল, ধর্ম এক 7 কিন্তু মত 
বিভিন্ন । বিভিন্ন ধর্মমত হল এক যে ধর্ম, এবং 

যার মূল সত্য এঁক্য, তারই বিচিত্র প্রকাশ, বিভিন্ন 
নামের মতগুলি এক বিশ্বচৈতন্যেরই এক একটা 

দিকের প্রকাশ । সমমানসিকতাসম্পন্ন এক এক 
মানবগোষ্ঠী বিশ্বচৈতন্যের এক একটা দিকের 

গ্রতি অন্গুরক্ত হয়ে তার অনুসরণ করে থাকে। 

এক বিশ্বচৈতন্য ও তার ভিন্ন তিন্ন প্রকাশ মূলত 

অভিন্ন সত্ব এবং এই সত্তাকে মানুষের মন 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে বিভিম্ন- 

ভাবে ধারণা করে থাকে। কাজেই একই 

বিশ্বচৈতন্যকূপ একত্বের উপলব্ধির জন্য প্রত্যেক 
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মীছৃষ তার মনৌবৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশের 

যে-কোন একটিকে নিজের উপযুক্ত পথরূপে 

নির্বাচন করে, অন্থুলরণ করে থাকে । 

প্রত্যেক ধর্মমতের মূলে একটা প্রধান ভাব 

কাজ করছে যা বিশ্বচৈতন্যের একটা বিশেষ 

দিকের প্রকাশ এবং এই ভাব একটা বিশেষ 

মাধ্যমে গ্রকাশিত হয়ে থাকে । এই দিক থেকে . 

বিচার করলে প্রত্যেক ধর্মমতই এক হিসাবে 

একদেশদর্শা । প্রত্যেক ধর্মমতের উপলব্ধি 

বিশ্বচৈতন্তের একটা বিশেষ দিকে সীমা বন্ধ, অথচ 

বিশ্বচৈতন্যের অনন্ত দিক রয়েছে যা অনন্ত রূপ 

অনস্ত তঙ্গী, অনন্ত মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে 

থাকে। অধ্যাত্ববিষ্ঠায় বিভিন্ন ধর্মমত তো 

পরম্পর বিরোধী নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক, 

কারণ প্রত্যেক ধর্মমতই মৌল আধ্যাত্মিক 

ধ্রক্যের একটি বিশেষ প্রকীশ | সেইজন্য, প্রত্যেক 

ধর্মমতেরই নিজ নিজ উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 

অপর অপর ধর্মমতকে সহায়তা করা এবং অপর- 

দিকে এই পারম্পরিক সহায়তার মাধ্যমে নিজেকে 

সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করা একাস্তভাবে প্রয়োজন । 

একটা ধর্মমত তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং 

নিজেকে সার্থক করে যখন সে বিশ্বচৈতন্যের অনন্ত 

প্রকাশকে সাঙ্গীতৃত করতে সক্ষম হয়। 

আদান-প্রদানই প্রগতির মূল কথ! । এই 

যৌথ প্রচেষ্টার নীতি অনুসরণ করেই বিজ্ঞান ও 

্রযুক্তিবিষ্ভা আজ ক্রুত প্রগতির দিকে এগিয়ে 

যাচ্ছে। এই নীতি অধ্যাত্ববিগ্তার ক্ষেত্রেও 

সমানভাবে প্রযোজ্য । বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে 

নিরন্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমেই . প্রত্যেক 

ধর্মমত সমৃদ্ধ হতে পারে; এইভাবে তারা 

আধ্যাত্িক কয লাতের অন্তিম লক্ষ্যে পে ছুতে 

পারে । এই আদান-প্রদানের দ্বাব। এক ধর্মমতের 

সঙ্গে অন্য ধর্মমতের সামগ্রস্য সাধিত হবে এবং 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সত্যিকারের 

[৮৭ভম বর্ধ ১ম সংখ্য। 

সহমগ্রিত! ও সমন্বয়ের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। 

প্রত্যেক ধর্মমতের বিকাশের জন্য এবং 

আধ্যাত্মিক এঁকে তার পরিপৃতি লাভের জন্য 

প্রত্যেক ধর্মমতের পক্ষে অপর ধর্মমতের প্রয়োজন 

অপরিহার্য । কোন একটি ধর্মমতের বিশিষ্ট 

সত্যান্থভূতি অপরাপর প্রত্যেক ধর্মমতের পরি- 

পূর্ণতা ও পর্যাপ্তিলাভের জন্য আবশ্তক। বিভিন্ন 

ধর্মমত যে-সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করে 

থাকে তাদের সমষ্টিকেই বলা যায় ধর্মজগণ্জ। 

ধর্মজগতের এই বনুবিচিন্র আধ্যাত্মিক সত্য 

মানবজাতির সম্মিলিত উত্তরাধিকার, প্রত্যেক 

ধর্মমতের সম্মিলিত সম্পদ, সম্মিলিত ভাগার, 

যেখান থেকে প্রত্যেক ধর্মমতই রসদ সংগ্রহ 

করতে পারে। এই বনুবিচিত্তর আধ্যাত্মিক 

সত্যের উপলব্ধির দ্বার প্রত্যেক ধর্মমতই উপকৃত 

অতএব, প্রত্যেক ধর্মমতই এক অর্থে, অন্য ধর্ম- 

মতের দ্বারা উপকৃত, কারণ, এক ধর্মমত অন্য 

একটি ধর্মমত থেকে অথবা অন্য সকল ধর্মমত 

থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে পারে। কাজে 

কাজেই, প্রত্যেক ধর্মই প্রত্যেকের ধর্ম। কোন 

আধ্যাত্মিক সত্যই কোন ব্যক্তিবিশেষের অথঝ৷ 

গোষীবিশেষের একচেটিয়া সম্পদ্ধি হতে পারে ন।। 

জড়জগতের হোক বা অধ্যাত্মজগতের হোক, 

সকল সত্যই বিশ্বজনীন এবং চিরস্তন ৷ জড়বিজ্ঞানী 

বা অধ্যাত্মবিজ্ঞানী সেই সত্যকে শুধু আবিষ্কার 

করে থাকেন। 

প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ধর্মমতই এক্যাভিমুখী । 

এঁক্যের উপলব্ধির মধ্যেই ধর্মমতের পর্যবসান। 

এই এ্ক্য থেকে বিচ্যুত হলেই ধর্ম স্বভা বন্রষ্ট হয়। 

বিভিন্ন ধর্মমতগুলি “এক' ধর্মের বিচিন্ত্র প্রকাশ । 

এই অয় ধর্ম মানবজীবনে পরিপূর্ণতা আনে এবং 

এই “এক'-এর উপলব্ধি, যা ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, 

তাই হল মানবজীবনের পরম কল্যাণ, চরম লক্ষ্য । 

[ ক্রমশঃ 
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ফুরাবে না, তিনি চিরনূতন। তীর মহাপ্রাণ 
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মহামানব, বহুবিচিত্্র তার লোকোত্তর চরিত্রের 

বিচ্ছুরণ । তাঁর কথা যখন ভাবি তখন আমাদের 

বিন্বয়ের সীম! থাকে ন1। সম্প্রতি বিদেশিনী বিদুষী 

শ্রীমতী মারী লুই বার্ক পাশ্চাত্য-পরিব্রাজক 

স্বামীজী-সম্পর্কে বহু নৃতন তথ্য তার রচিত গ্রন্থ- 

গুলিতে সযত্বে হুচারুভাবে সন্মিবিষ্ট করে আমাদের 

এই বিশ্ময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে 

এখানেই আমাদের বিস্ময়ের শেষ নয়। মাকিন 

লেখিক। যে-অসামান্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে 

এই বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণার কাজ এত 

ুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন তাও বিন্ময়কর । ভগিনী 

নিবেদিতারই একজন স্থযোগ্যা উত্তরসাধিকাকে 

আমর! দেখলাম শ্রীমতী বার্কের মধ্যে-্ধার 

অতন্দ্র সাধনা শুধু বিবেক-আনন্দকে উপলব্ধি 

ও প্রকাশ করা । 

১৯৪৫-৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেখিকা তীর গুরু স্বামী 

অশোকানন্দের প্রেরণায় প্রথম গবেষণা আর্ত 

করেন। তখন থেকেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে 

চলেছেন বিবেকানন্দের তক্তদ্দের কাছে প্রকৃত 

তথ্য পরিবেশন করার জন্য, কারণ তিনি জানেন 
রঃ 

তারা এই ধরনের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্য 

রয়েছেন। পাশ্চাত্য-দেশে যে-সব স্থানে 

বিবেকানন্দ বান করেছেন ও তার কার্ধকলাপ নিয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা! এবং তিনি ধার 
সংস্পর্শে এসেছেন ও ধাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন 

এবং ধাদের কাছ থেকে তিনি সহায়ত! পেয়েছেন 

তাঁদের অন্থপুজ্ঘ বিবরণ শ্রীমতী বার্ক মনোজ্ঞভাবে 
আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এর 

অনেক কিছুই আমরা আগে জানতাম না। এ- 
সবই যথেষ্ট মূল্যবান। তবে এ-সব ছাপিয়ে 

স্বামীজীর যে-নয়নাতিরাম তাবমৃতি ফুটে উঠেছে 

তা লোকোত্বর সাধক বিবেকানন্দের, যে- 

সাধকের একমাজ লক্ষ্য ছিল সমগ্র মানবজাতির 
উদার অভ্যুদয় । যে-দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ 

ভারতবাসীর ছূর্দশায় তিনি অত বিচলিত 

হয়েছিলেন এবং যাদের উন্নতির জন্ত তিনি 

ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তারাও তো। বিরাট 

মানবজাতির একটা অংশ। ভারত পরাধীন 

থাকলে কি বিশ্ব স্বাধীন হতে পারে? 

বিবেকানন্দের জীবনের একট! সময়ের 

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশি ছিল না- _সে- 

সময়টা অগস্ট ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৪ অব্বের শেষ 

পর্যন্ত । এই সময়ের ঘটনাবলীই লেখিকার মূল 

বিষয় এবং তিনি বহু নৃতন তথ্য আবিষ্কার 

করেছেন। এর জন্ত তিনি ত্দানীস্তন ছোট-বড় 

সংবাদপত্রগুলি পুঙ্খাহুপুঙ্খভাবে দেখেছেন, সেই 

সময়ের বিবরণ আছে এমন বছ গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করেছেন, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত চিঠিপজের 



৫ উদ্বোধন 

সন্ধান নিয়েছেন, অনেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ 

করেছেন ধাদের বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে 
বিবেকানন্দের কোন সংযোগ ঘটেছিল। অনেক 

অন্তরঙ্গ খু'টিনাটির তিনি আকর্ষক সমাবেশ 

ঘটিয়েছেন য। থেকে আমরা মানুষ বিবেকানন্দের 

_তার আকৃতি, পোশাক, মেজাজ, চলার ও 

চলার ভঙ্গী ইত্যাদির-_ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই। 

লেখিকা তার গ্রস্থকে জীবনচরিত বলেননি । 

( যে-সময়ট! তিনি বেছে নিয়েছেন, তার রচনাকে 

সেই সময়কার একটি আকরগ্রস্থ বলা যেতে 

পারে ।) এর ছুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, 

তিনি যত তথ্য পেয়েছেন সবই লিপিবদ্ধ 

করেছেন; যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বা 

পুনরুক্তি সেগুলিও বাদ দেননি। চরিতকার 

সাধারণত নির্বাচিত তথ্য উপস্থাপিত করেন । 

লেখিকা যে-্রণালী অবলম্বন করেছেন সেটা 

বিবেকানন্দের ভক্তদের দ্বার| সর্বান্তঃকরণে 

অন্ছমোদিত হবে, কারণ তাঁদের কাছে 

বিবেকানন্দ সম্পৃক্ত সকলই মধুর। দ্বিতীয়ত, 

বিবেকানন্দের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনা এবং তাঁর 

সমকালীন যে-সব মূল্যায়ন ইতিপূর্বেই আমাদের 
গোচরে এসেছে, সেগুলি সাধারণত লেখিকা 

ভাব গ্রন্থের অন্তভূক্ত করেননি । স্থতরাং তার 

কাহিনী চরিতগ্রস্থের মতে পূর্ণীঙ্ষ বা সম্পূর্ণ হয়নি । 
তবে নব-আবিষ্কত তথ্যগুলি সাজাবার জন্য 

লেখিক! বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারাকে 

পশ্চাৎপট-রূপে ব্যবহার করে স্ববিবেচনার 

পরিচয় দিয়েছেন। শিকাগোর ধর্মমহাসভার 

যে-সব ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকেও 

তিনি কাজে লাগিয়েছেন । এই-সব কারণে তাঁর 

গ্রন্থকে শুধুমাত্র আকুর গগ্রস্থরূপে দেখলে আমরা 

তুল করব । 

' আরও ছুটি কারণ আছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে 

শুধু সংবাদপত্রের বিবরণটুকু যর্দি লেখিকা ছেপে 

[৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

দিতেন তবে সেটুকু পাঠ করে বিবেকানন্দকে 
আমরা ভূল বুঝতে পারতাম । যুক্তরাষ্থরে থাকার 

সময় বিবেকানন্দ যে-সব তর্কবিতর্কে জড়িয়ে 
পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলি এখানে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ্য । লেখিকা এই-সব প্রসঙ্গে তাঁর 

ষে-ভাস্ত মংযোজিত করেছেন সেটা আমাদের, 
প্রকৃত তাৎপধ হৃদয়ঙ্গষম করার পক্ষে সহায়র 

হয়েছে। | 

দ্বিতীয় কারণটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । গবেষণ। 
করতে গিয়ে লেখিকা দেখেন যে, বিবেকানন্দের 

মাঞিন “মিশন/-সম্পকিত যে-সব মতবাদ তার 
পূর্ববতী চরিতকার ও ভক্তদের মধ্যে প্রচলিত 

আছে তার মধ্যে কয়েকটি তথ্যভিত্তিক নয়। 
নৃতন তথ্য আবিষ্ষার করার পর এবং 

বিবেকানন্দের প্রকাশিত চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচন। 
নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠ করার পর লেখিকা 
তার নিজন্ব নৃতন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। 

বিবেকানন্দের যুক্তরাষ্টপরিভ্রমণের  প্ররূত 

অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি ছিল সে-সম্পর্কে লেখিকার 

নিজের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের 

শেষাংশে ও চতুর্দশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

দেড় বছর ধরে বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন 

প্রান্তে অক্ান্তভাবে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন । 
কখন কখন তীত্র শীতে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের 
মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে । কখন কখন 

আবার ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি ১। ২টা পর্যন্ত বেজে 
গেছে। কোন আশা নিয়ে কোন্ ভরসায় 

বিবেকানন্দ দিনের পর দিন অবিরাম পরিশ্রম 

করে গেছেন? তার প্রচলিত জীবনীগুলিতে 

তিনটি কথা বলা হয়েছে। বিবেকানন্দ 
চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যে বোদান্তের প্রচার করতে, 
মাকিনীর্দের চিন্তা থেকে মিথ্যা! ও ক্ষতিকর 
ভাবধারা দুর করতে, এবং ভারতের জন্য আধিক 
সাহায্য সংগ্রহ করতে । এগুলিই নাকি ছিল 



মাঘ, ১৩৯১ 1 

তার প্রধান লক্ষ্য । যুক্তি-বিচারের সাহায্যে 

লেখিক! দেখিয়েছেন যে, এগুলি আন্কুযঙ্গিক মাত্র । 

বিবেকানন্দের মতে! যিনি নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকল্প, 
তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমী প্রতগ্জনের মতো! বয়ে 

গেছেন শুধু সেখানকার ধনী অধিবাসীদের জ্ঞান 

ভাগডার কিংবা ভারতের দরিদ্র অধিবাসীদের 

অর্থভাগ্ডার সমৃদ্ধ করার প্রধান উদ্দেশ্ঠ নিয়ে, 
একথা! মনে করার অর্থ সুর্বকে* দেশলাইয়ের 

পর্যায়ে নামিয়ে আনা । বিবেকানন্দ ছিলেন 

আধ্যাত্মিকতার প্রতিমৃতি। আধ্যাত্মিকতাই 

ছিল তার প্রধান ধর্ম ও পরম এইখর্য এবং তিনি 
স্থ্ধের মতো অক্ুপণভাবে ও স্থানকালপান্র- 

নিবিশেষে দুঃখকিষ্টদের আধ্যাত্মিকতার আলো! 
বিতরণ,করেছেন : 39106 1১86 1)6 ৬৪$--8 

০0101916615 11108101860 5001 ৮1)09০9 19621 

006৫ 0৬61 1016 90609106 01 81] [0618 -1)6 

17651128919 0০90150 ০ 1015 0015991088 ৪8৪ 

(116 500 0০919 ০00 103 1180. (প্রথম খণ্ড, 

পৃষ্ঠ। ৪৭৭ ) 

বিবেকানন্দ যা-য। বলেছিলেন ও করেছিলেন 

সে-সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর গভীর 

স্থূর্ব ও শান্তি, সমগ্র মানবজাতির জন্ত তাঁর 
সীমাহীন দরদ ও তাদের আতিনাশনের জন্য তার 
সীমাহীন প্রচেষ্টা, এবং অন্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক 

অন্থৃভূতি উদ্বদ্ধ করার তার অনায়াস শক্তি। 

শ্রীমতী বার্ক যথার্থ&থ মনে করেন যে, 

বিবেকানন্দের এই-সব গুণই যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয়কে 

জয় করেছিল, তীর ব্বদেশপ্রীতি বা বুদ্ধিবৃত্তির 

মহত্ব নয়। 

এই কথাগুলি প্রথম খণ্ড, অষ্টম বা অস্তিম 

অধ্যায়ের (21010 ০01 15 ডা৪৫1০1, ) 

শেষাংশে রয়েছে । আগের সাতটি অধ্যায়ের 
নাম, যধান্রমে : 860015 0)9 81118706180 

105 ০8119160601 2911810109; [0 8170 

চিরনৃতন বিবেকানন্দ ৫১ 

20080 01)10880, 1116 10104981610 00] 

[0 2 9০9062510 019, 705 0110095 21 

060916 এবং 205 010141050 0051558206, 

দ্বিতীয় খণ্ডের ছয়াট অধ্যায় হল: 16 

58806110011) 711915 20017010170), 

90101061894) 1176 1898161071001--11) 

[106 19831381015) এবং 08৮1) 01 0186 ৬/০021৫ 

11189101), শেষ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ । প্রথম 

খণ্ডের শেষে লেখিকা যেপ্রপ্সের অবতারণা 

করেছেন এবং যে-উত্তরের আভাল দিয়েছেন, 

তা আরও ম্পষ্ট ও গভীরভাবে এখানে 

উচ্চারিত। 

যুক্তরাষ্ট্রে বিবেকানন্দের প্রধান ভূর্মিকা ছিল 
প্রবুদ্ধ পুরুষের । অবশ্য একথা ভারতবধষেও 

সত্য। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন ও যাই 

করুন না কেন, ধাদের সম্পর্কে এসেছেন তাদের 

সকলের চেতনাকেই স্থায়ীভাবে গভীরতর স্তরে 
উত্তীর্ণ করেছেন। তগিনী নিবেদিতা তাই 

বলেছেন যে, বন্ধন-মোচন করাই বিবেকানন্দের 
স্বকূপের প্রধান অভিব্যক্তি : ৬1551891008 19 

10011)175 16100 & 0168109 01 0010088৩. 

ষ্টান ধর্মপ্রচারকদ্দের কার্ধকলাপ এবং অন্তান্ত 

আরও অনেক জটিল সমস্তা-সম্পর্কে:ব্রিবেকা মনের 

দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিমত এখনও যথেষ্ট, প্রাসঙ্গিক, 

লেখিকার এ-মন্তব্য যথার্থ। আধুনিক যে-সব 

হিন্দু মনে করেন, বিবেকানন্দের মতামত আজকের 
যুগে অচল এবং আজকের সমন্তার সমাধান 
বিবেকানন্দের দৃষ্টিতঙ্গীর সাহায্যে কর! যাবে না, 
লেখিকা তাদের ভ্রান্ত মনে করেন। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস, ভারতবর্ধ যদি উন্নত হতে চায় ও জগৎ- 

সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার জাশা রাখে, ত। 
হলে স্বামীজী-প্রদশিত পথ ছাড়া এদেশের অন্ত 

কোন গতি নেই। 

শ্রীমতী . বার্কের গ্রন্থের আলোচ্য তৃতীয় 



৫২ উদ্বোধন 

সংস্করণটি অধুন! প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম খণ্ড 
১৯৮৩, ছিতীয় খণ্ড ১৯৮৪ )। প্রথম ও দ্বিতীয় 

সংস্করণ যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৬-তে প্রকাশিত 

হয়। নৃতন পরিবধিত সংস্করণে গত সাত-আট 
বছরের নৃতন গবেষণায় পাওয়া অনেক খুঁটিনাটি 

জিনিস যোগ করা হয়েছে। যথাস্থানে সেগুলি 
সন্লিবিই। কোন কোন অধ্যায়ের কিছু কিছু 
অংশ নৃতনভাবেও লিখতে হয়েছে । সবচেয়ে 

যা উল্লেখ্য ত৷ হল, স্বামীজীর লেখ! চিঠিপত্রের 
একটি সংগ্রহ লেখিকা ন্বর্গতা বশী সেনের কাছ 

থেকে পেয়েছেন যা থেকে বিভিন্ন অধ্যায়ের 

অনেক নৃতন উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন। 
এচিঠ্রিগুলির বেশির ভাগই লেখ! হয়েছে 1115. 

919185 ড/. 8৪1৩-নায়ী এক মহিলাকে, ধাকে 

স্বামীজী .“মা”র মতো মনে করতেন । এই-সব 

চিঠিতে যে-বিবেকানন্দের আমরা পরিচয় পাই 
তিনি সর্বত্যাগী ঝটিকাপ্রকৃতি মন্গ্যাসী নন, তিনি 

[ ৮৭তম বর্ধ---১ম সংখ্য। 

সহজ, সরল, মাঙ্্ষ বিবেকানন্দ, যিনি মাকে 

ভালবেসে ও মা-র ভালবা[না পেয়ে স্থখী হয়েছেন, 

ধার কাছে শুধু জন্মভূর্মি নয়, জননীও শ্বর্গার্দপি 
গরীয়সী | 

স্থলেখিক! শ্রীমতী বার্কের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম__ 

৬1618108108, [319 96০0৫ 

৬1816 0০ 1125 ৬/6৪%: বত 101০0৬61169, 

(ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩) সম্প্রতি তিনি তৃতীয় 

একটি নৃতন গ্রন্থ রচনা! করেছেন বিবেকানন্দের 
জীবনের ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ এই ছুই বছরের 

ঘটনাবলী নিয়ে। বর্তমান প্রকাশক এই গ্রন্থ 

ছুটিও প্রকাশের জন্ত উদ্যোগী হয়েছেন। এই 
প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য তাদের সাধুবাদ জানাই। 
আশা করি বর্তমান সটাক ও সচিত্র খণ্ড ছাটিতে 

সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রকাশনের যে-উন্নত মান ও 

স্থরুচির পরিচয় আমরা পেয়েছি, প্রকাশিতব্য 

থগ্ুগুলিতেও তা বজায় থাকবে। 

৪৪171 

ফেরা 
উন্র শাস্তিকুমার ঘোষ 

যশচ্ৰী কাব ও লেখক। দিল্পশ, যাদবপুর ও রবাল্র্ভারতশ 'বিষ্যাবধ্যালয়সমূহে অর্থনীতি বিভাগের 

ভুতগন্থ অধ্যাপক! 

যখন পুশ্পকে আরোহী রামচন্দ্র ঘরে ফিরছেন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে 

পিছনে সরে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার বনরাজিনীল বেলাভূমি 

নীল স্বচ্ছ ফিল্ম মেঘমাল! ফু'ড়ে জাগে ভারতখণ্ড 

বিমোহিত সীতা৷ তাকিয়ে গ্ভাখেন অনেক নিচে 

ছ'ড়ে-ফেলা সেই ব্রীজ থেকে বেড়ে উঠেছে অশোক তরু 

মিলিয়ে গেল গোদাবরী তটে 

সার] পথ ধনে 

ভালবাসার পর্ণকুটির 
রাঘবের সামনে দোলে অযোধ্যার দীপমালা 

তীর সুখে ফুটে ওঠে প্রশান্তি। 



স্বামী শ্বীরেশানন্দ 
হে মঠের প্রবণ শাস্মজ সবযাসী। 

রাজধি জঙ্গক ও ্রীঅষ্টাবক্র মুদির গাথ। 
বেদাস্তবিদ্যা বা ব্রক্ষজানই জন্মমরণ প্রবাহ- 

সংকুল এই ছুস্তর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ 
সর্বূঃখরছিত পরমানন্ান্ববূপ মোক্ষধাম প্রাপ্তির 
একমাত্র উপায়-_ইহাই সর্ব বেদান্ত একবাক্যে 

ঘোষণ! করিয়া! থাকেন। আচার্ধ ভগবান্ শংকরও 

বলিয়াছেন-_ 

'রন্ধাত্মৈত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্তথা” 
(বিঃ চুঃ, ৫৬ )--একমাত্র ব্রদ্ধাত্মৈকত্বজ্ঞানই 
মোক্ষের সাধন, যোগ, সাংখ্য, কর্ম ব৷ অন্ কোন 

উপায়ে উহা লাভ হয় না। ক্রুতিতে এইজন্যই 
বহ্ষবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বা পপরাবিদযা'-বূপে 

'বণিত হইয়াছে (সঃ উপঃ, ১/১/৫)। 

মন্থক্যসমাজে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ, এই ব্রিবিধ 

বিদ্যাধিকারী পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে । মলবিক্ষেপাদি- 
প্রতিবন্ধবাহুল্যবশতঃ সংসারে মধ্যম ও কনিষ্ঠ 
অধিকারীর সংখ্যাই অধিক | বহুজন্মকৃত নিফাম- 

কর্ম ও উপাসনাদি সাধনসহায়ে নির্মলচিত্ত হইলে 
তাহার! ব্রহ্মজান-সাধনের যোগ্যত। লাভ করিয়া 

থাকেন। পূর্বকৃত সাধনবলে মলবিক্ষেপরহিত 
ও কেবল আবরণ মাত্্রাবশি্ই বিরল উত্তম 

অধিকারী এই জন্মেই গুরুমুখে মহাবাক্যবিচার 

শ্রবণমাত্র তত্বজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। 
অহারাজ জনক ক্রক্ষজ্ঞানের অতি উচ্চ 

অধিকারী ছিলেন। জানলাতের পরিপূর্ণ 
যোগ্যতাই তাহার ছিল। অস্বারোহণকালে এক * 

রেকবে এক চরণ ন্তস্ত করিয়। গ্রিতীয় ভরণ 

জপর রেকাবে ধাতণ করিতে যে অত্যল্প সময় 

প্রয়োজন, গাহার মধ্যেই গুরপদেশে তিনি ব্রন্ম 

সাক্ষাৎকার করিয়াঁছিলেন-এই গাথা বিছৎ- 
সমাজে প্রনিত্ধ আছে। 

রাজকার্ধকুশল, সর্বগুণনিলয় মহারাজ জনকের 

রাজসভায় তাহার ব্রাহ্মণ-কুলগুরু-পুত্র নিত্য শাস্ত- 

ব্যাখ্যান শুনাইতেন । উত্তম অধিকারীর কথ। 
বর্ণনপ্রসঙ্গে একরিন তিনি রেকাবে চরণ ও 
ব্রদ্মোপদেশ'-এর কথা বলিলে মহারাজ জনকের উক্ত 

বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি তৎকালেই 

অশ্ব আনাইয়! উহাতে আরোহ্ণকরতঃ পূর্বোক্ত 
প্রবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে 

পাঠক গরুপুত্রে উহ! প্রমাণ করিবার স্বীয় অসামর্থ্য 
জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হয়৷ 

রাজ! পাঠককে কারাগারে বন্ধ করিলেন। কোন 
ত্রাঙ্মণই ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ নহেন দেখিয়! 

রাজা সকলকেই এর্বপ কারাগারে নিচ্ষেগ 
করিলেন। দেশের সর্বজ্র এক ভ্রাসের সঞ্চার 

হইল। জনকের নগরে আর কোন ব্রাঙ্গণই ভয়ে 

পদার্পণ করিতেন না । দীর্ঘকালানস্তর সৌভাগ্য- 
বশতঃ সেই নগরে মহধি অষ্টাবক্রের আগমন 
হইল। মাগমধ্যেই তিনি মহারাজ জনকের 

্রাঙ্গণনিগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। সনি 
রাজসভায় প্রবেশ করিলে তাহার তেজস্বী 

মুখমগ্ুলদর্শনে জনকের চিত্তে শ্রদ্ধার উদ্রেক 
হইল। মুনি বাজকর্তক অকারণ ব্রাহ্মণনিগ্রহের 

কথা উত্থাপন করিলে জনক বলিলেন যে, শাস্ত্রো্ত 

বিষয়ের প্রতিপাদনে অসামর্থযহেতুই ব্রাহ্মণগণ 

নিগৃহীত হইয়াছেন । প্রতিপাদনে অসমর্থ কাল্পনিক 
বিষয় প্রচার লোকসমাজের অকল্যাপকর । 

্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত মুনি বলিলেন-_-. 
«“রেকাবে চরণ ও ব্রদ্ষোপদেশ'-_এই শান্তরোক্ত 
বচন মিথ্যা! নহে, উহা! অক্ষরশঃং সত্য। ছে 
রাজন! তুমি যদি ইহা পরীক্ষ। ছারা স্থনিশ্চিত- 
স্ূপে'জানিতে চাও তবে ভূমি নিগৃহীত ত্রাক্মণ- 
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দিগকে মুক্তি দাও ও অব সহ.আমার সহিত বনে 
চল। আমি প্রথম তোমার যোগ্যতা পরীক্ষা 
করিয়৷ তানন্তর এ ব্রন্মোপদেশ প্রর্দান করিব। 

কারণ উপদেশ প্রদানের উহ্াই শাস্ত্রীয় বিধি ।” 

মহারাজ জনক তাহাই করিলেন। বনে 

উপস্থিত হইয়। রাজা অশ্বে আরোহণার্থ এক 

রেকাবে এক চরণ স্থাপন করিয়! ছ্িতীয় রেকাবে 

অপর চরণ ন্যস্ত করিতে উদ্যত হইলে মুনি 

বলিলেন--“হে রাজন্! দ্বিতীয় চরণ উঠাইবার 
পূর্বে আমার এক প্রশ্নের উত্তর দাও। রাজন্! 
ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ গুরুকরণের অত্যাবশ্টকত| কি 

শান্্রমুখে তুমি শ্রবণ কর নাই? যদি তুমি আমাকে 

গুরু-পদ্দে অভিষিক্ত করিতে চাও তবে যথাশান্ত 

গুরু-দক্ষিণাও তোমার দেওয়। কর্তব্য |” মহারাজ 

জনক উত্তর করিলেন--্যা গুরুদেব, আমার 

তন, মন, ধন” সবই আমি আপনার চরণে অর্পণ 
করিলাম। ' এখন আপনি কপাপূর্বক আমাকে 
ব্রদ্মোপদেশ প্রদান করুন|” ইহা শুনিয়। মুনি দুরে 

কোন গুহায় প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহারাজ 

জনক এক চরণ এক রেকাবে স্থাপন করিয়া 

তদবস্থ হইয়াই মেখানে গতিহীন স্থির দীড়াইয়া 
রহিলেন। 

কিয়ৎকাল ব্যতীত হইলে মুনি আসিয়া 

 জনককে তদবস্থ দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 

তিমি এপ নিম্পন্দ গতিহীন হইয়। দীড়াইয়া 

আছেন কেন? রাজা উত্তরে বলিলেন--“গুরু- 

দেব! এই হস্ত, পদ, শরীর, মন, ইন্ত্রিয়াদি 
কিছুই তে৷ আর এখন আমার নহে। এই সবই 

এবং বিদেহ রাজযও আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। 

সত্যপ্রতিজ্ঞ আমি আপনাকে সব কিছু অর্পণ 

করাতে এখন আর আমার বলিয়া! কিছু খুঁজিয়া 

পাইতেছি না । . অতএব আপনার আজ ব্যতীত 

আমি আর কিছুমাত্র করিতে সমর্থ নহি।” . 

শিষ্তের উত্তরে প্রসন্ন হইয়া গুরু বলিলেন__- 

[ ৮*তম বর্ধ_-১ম সংখ্যা 

“হে প্রিয় শিল্প! মুযুক্ষ জানলাতের কিরূপ 
অধিকান্ী তাহা! পরীক্ষা করা আবশ্তক। তুমি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। “রেকাবে চরণ ও 

ব্রহ্ধোপদেশ'" ইহা অতি উত্তম অধিকারী এক- 

মাত্র তোমার প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। 

“হে শিত্ত! ইহা! নিশ্চিতরূপে অবধারণ কর 
যে, তুমিই স্বরূপত: সদামুক্ত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ 
শুদ্ধ নিক্ষিয় নিধিকার ত্র্ষস্ববূপ। তোমার আর 

কোন কর্তব্য বা প্রাপ্তব্য অবশেষ নাই। তুমিই 
এক অখণ্ড স্থখস্বরূপে সদা বিষ্কমান। এই 

স্থবিশাল ত্রদ্ধাণ্ড তোমাতেই কল্পিত একটি সত্তাহীন * 
মিথ্যা! প্রতীতিমাত্র, ইহা বস্ততঃ নাই। একমাত্র 

চৈতত্স্বরূপ তুমিই ত্রিকালে বিদ্যমান । এক তুমিই 

সর্বজগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছ, ইত্যাদি ।” 
গুরু উপদেশ শুনিয়। মহারাজ জনক জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন-__“কথং. জ্ঞানমবাপ্পোতি''+” ১/১-, 

এই শ্লোক হইতেই “অষ্টাবক্র-গীতা”র প্রারস্ত। 
শ্রোত্রিয় ব্রদ্মনিষ্ঠ মুনিবরের মুখে উপর্দেশ লাভ 

করিয়া জনক রুতকৃত্য হইলেন। 
অতঃপর মুনি বলিলেন__ হে রাজন ! এখনও 

যি তোমার কোন সংশয় থাকে তবে বলিতে 

পার ।” জনক উত্তরে বলিলেন_-“হে দয়াময় 

গুরুদেব! আর আমার চিত্তে শংকার লেশ 

মাত্রও নাই। শান্ত্রবচন অতি সত্য, ইহা! আপনার 

গ্রদাদেই আজ আমি অন্ুতব করিয়৷ ধন্য 

হইলাম।” | 
অস্্রীবক্র-গীত। ও স্বামী বিবেকানন্ 

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকষের বাসগৃছের 

নির্দি্, স্থানে একখানি অষ্টাবক্র সংহিতা! 
( অষ্টাবক্র-গীতা ) গ্রস্থও থাকিত। অদ্বৈত 

বেদান্তের অতি উচ্চ কোটির এই গ্রন্থথানি উপযুদ্ধ 

অধিকারী বিবেচন।, করিয়া তিনি একমাত্র প্রিয় 

শিল্ত: নরেন্ত্রনাথকেই (ভাবিকালের . স্বামী 

বিবেকানন্দকেই ) পড়িতে দিতেন। ব্রাহ্মদমাজের 
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ভাবাপক্ন হইয়। নিরাকার সগুণ ব্রদ্ষের দ্বৈতভাবে 
উপাসনায় অভ্যন্ত ও তাহাতেই বিশ্বাসী নবরেক্তর- 

নাথের নিকট এইবপ গ্রন্থ তখন নাস্তিক্যদো যদুষ্ 

বলিয়। প্রতিভাত হুইত এবং তিনি স্পষ্ট বলিয়াও 

ফেলিতেন--“ইহাতে আর নাস্তিক্যবার্দে কি 

গ্রভেদ? হৃষ্ট জীব নিজেকে শ্রষ্টা পরমেশ্বর 
বলিয়া ভাবিবে, ইহা! মহাপাপ । সবই পরমেশ্বর 
_ প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষ, লতা, সর্ব জগৎ্--সবই 

পরমেশ্বর, ইহা! নিতান্তই অশোভন, অযৌক্তিক 
কথা। যেখধির| এপ লিখিয়াছেন, তাহাদের 

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ ছিল ইত্যা্ি।” 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার এঁকথায় 

হাসিয়া বলিতেন-__“তা৷ তুই এখন একথা! নাই 

বা নিলি। তা বলে খষিদের নিন্দ। করবি কেন? 

ঈশ্বরের স্বূপের কি ইতি আছে?” 

বল! ৰাছুল্য পরব্ত্তী জীবনে এই নরেন্দ্রনাথই 
তাহার অলৌকিক সাধনপ্রভাবে গুরু-কপায় 

অদ্বৈতের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব অন্থভবৰ করিয়া বিগত- 

সংশয় হইয়াছিলেন_-তখন তিনি সিদ্ধ আচার্য 

স্বামী বিবেকানন্দ । অগৈতজ্ঞানের বিমল 

আলোকে তখন তাহার চিত্ত সমুত্তাসিত। 

সংশয়ের লেশমাত্রও আর তখন তীহার ছিল ন।। 

'অষ্টাবক্র-গীতার তত্বই তিনি তখন নিরম্তর 

অঙ্গতব করিতেন 

অষ্টাবত্র মুনি 
এই গ্রন্থে দেখা যায়, গুরু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মুনি 

অষ্টাবক্র বন্ত। ও সর্ব দৈবী সম্পদ্বিভূষিত সাধন- 

চতুষটয়সম্পন্ন শি্ঠ রাজধি জনক শ্রোতা। 

অষ্টাবক্র মুনির কাহিনী বড়ই চমকপ্রদ ও 

কৌতুকাবহ। মহাভারত--“বন” পর্বের ১০৮ 

হইতে ১১০ পর্যস্ত অধ্যায়সমূহে তাঁহার জন্মবৃত্বান্ত 
ও জনকের রাজসভায় সভাপত্ডিত 'বন্দি'সহ 

তাহার বাঁদান্গুবাদ্দের একটি পরম কৌতুকাবহ 
কাহিনী বণিত আছে। 

অষ্টাবক্র-গীত। ৫৫ 

অষ্টীবন্রের পিতা “কহোড়” বেদবিষ্ায় অতি 
পারদর্শী ছিলেন। মাতা “স্থজাতা”র গর্তে 

বাসকালেই পিতার বৈদিক মন্ত্রের আবৃত্তিসমূহ 

শ্রবণ করিয়া গর্ভস্থ শিশু অষ্টাবক্র বেদবিষ্ায় 

স্থপপ্ডিত হইয়া! উঠেন। একদিন পিতার স্ধলিত 

আবৃত্তি শবণ করিয়া মাতৃগর্ভস্থ এ শিশু বলিয়! 
উঠিল--“পিতঃ! আপনার কৃপায় মাতৃগর্ভবাস- 

কালেই আমি বেদবিষ্তা অধিগত করিয়াছি । 
কিন্তু আবৃত্তিতে আপনার কোন কোন স্থলে তুল 
হইতেছে ।” ইহা! শুনিয়া পিতা কিহোড়' অত্যন্ত 

অপমানিত বোধ করেন ও পুত্রকে অভিশাপ 

প্রদান করিলেন। তাহার ফলে জন্মাবধিই পুত্রের 

শরীরে অষ্টবিধ অঙ্গবিকৃতি ঘটিল এবং তদবধি 

তিনি “অষ্টাবক্র' নামেই প্রখ্যাত হইলেন । 

দারিপ্র্যনিম্পিষ্ট কহোড় পুত্র পালনের সহায়তা 

লাভার্থ জনকের সভায় গমন করিলে সেখানে 

রাজপণ্তিত 'বন্দি' তাহাকে বিচারে পরাভূত 

করিয়। স্বপিত। বরুণের সেবায় নিষুক্ত করিলেন। 

বহু বসর কহোড়ের আর কোন মংবাদই পাওয়। 

গেল না। ইতিমধ্যে অগ্টাবক্র দ্বাদশবধাঁয় বালক 

হইয়াছেন । বেদবিদ্যায় তিনি স্থুপপ্িত। মাতার 

নিকট পিতার জনক রাজসভায় গমনেও বৃত্তান্ত 

শুনিয়। তিনি পিতার সংবাদ জানিবার জন্য বিদেহ 

রাজ্যে গমন করিলেন। বালকরৃষ্টে ছারপাল 
তাহাকে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত 

হইল। কিন্তু বালকের বাক্পটুতা ও বিদ্বত্তাদর্শনে 
চমত্রুত হইয়। কলে তাহ।কে রাঞ্সমীপে লইয়। 

গেল। সেখানে রাজার অন্থমতিক্রমে রাজসতা- 

পণ্ডিত “বন্দি মহ বালকের শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ত 

হইল । বিচারে “বন্গি' পরাজয় স্বীকার করিলেন । 

শর্তানসারে পিতা 'কহোড়' মুক্তি পাইলেন। 

প্রস্ন পিতার আশীর্বাদে ও আদেশে পুত্র 

“অষ্টাবক্র' “সমঙ্গ নদীতে স্নান করিলে তীহার 

অষ্টধা বিরুত অঙ্গসমূহ সবিস্তস্ত হইল এবং তাহার 
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আর কোন অঙ্গবিরৃতিই থাকিল না। মহাভারতে 

*বন্দি' সহ অষ্টাবক্রের বিচারের কথাই শ্তধু আছে। 

রাজধি জনককে অষ্টাবক্রের উপদেশ-_যাহা 

'অষ্টাবক্র-গীতা' নামে গ্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছে__ 

তাহা৷ কালাস্তরে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
জষ্টাবক্র-গাড। 

'অষ্টাবক্র গীতা'_-অদ্বৈতবেদাস্ততত্বান্ভ- 
বিষয়ক এক অতি উচ্চ কোটির গ্রন্থ। 

্রশ্নোত্বরশৈলীতে অতীন্দ্রিয় অন্ুভবসমূহ ইহাতে 
অতি মনোরম ভাষায় বর্ণন করা হুইয়াছে। ইহার 
পাঠ মুযুক্ষগণের চিত্তে তত্ব জিজ্ঞাসা সমধিক 

উত্তরিক্ত করে এবং তাহাকে সেই অপূর্ব দিব্য 

স্থিভিলাভার্থ উৎসাহিত করে । এইজন্যই জান- 
মার্গী সাধকগণের ইহা অতি প্রিয় গ্রন্থ। : শ্রীমদ 
তগবদ্গীতার স্ভায় এই গ্রন্থেও গুরুশিত্তের 
প্রশ্থ্োত্তরছলেই বেদান্তের সাধন, তত্বজ্ঞান। 

জ্ঞানীর দিব্য স্থিতি ও তাহার আচার-ব্যবহীর 

প্রভৃতি বিষয় পুন: পুনঃ বহুধ। বণিত হুইয়াছে। 
এক হিসাবে এই গ্রন্থ অভিনব । আচার্য 

শংকরোত্তর যুগের দার্শনিক প্রক্রিয়াসন্থলিত 

গ্রন্থরাজি হইতে ইহ! সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের । ইহার 

প্রকাশভঙ্গী সরল, সতেজ, অতিষ্ফুট এবং চিন্তা- 

ধারা গভীর ভাবদ্োতক। প্রথম হইতে শেষ 

পর্ধস্ত পাঠককে ইহা৷ যেন এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ধতত্বের 

সাক্লিধ্যেই উপস্থাপিত করিয়। দেয়, কোন দার্শনিক 

তর্কজালে তাহাকে বিভ্রান্ত করে না। 

পত্তিতগণ বলেন যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ 

ও প্রক্রিয়াসমূহ উৎপত্তির পূর্বেই এই গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল এবং ইহ শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক গ্রসৃতি 

উপনিষদ-আবির্ভাবকালের প্রায় সমসাময়িক । 

একটি প্লোকে ( ২০/১ ) মাধ্যমিক শন্যবাদ নিষেধ 

প্রসঙ্গও যেন আছে বলিয়া মনে হয়। 

বেদাস্ত জীবকর্মফলদাতা৷ ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার 
করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 

উদ্বোধন :. [ ৮৭তম বর্ষ-+১ম লংখা। 

এই যে, ইহাতে কোন ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা ঈশ্বদের ' 
স্বীকৃতি নাই। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন*: 

বিগ্রহ ব্রক্ষই মায়াপ্রভাবে জীববৎ প্রতীত 

হইতেছেন এবং জীব স্বপুরুষকারবলে এঁ মায়- 

জাল ছিন্ন করিলেই তাহার স্বন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়। পরমানন্দে অবস্থান করিতে পারে । এই 

গ্রন্থে সেই নি্ৈত সহজ স্থিতিই অন্ুপম ভাষায় 
পুনঃ পুনঃ বণিত হইয়াছে । এই অবস্থানলাতের 

জন্য গুরূপদেশের আবশ্তকতা আছে বটে, কিন্ত 

ঈশ্বর-কুপা, যোগাভ্যাল, উপাসনা, কর্মাদি সাধনের 

স্বীকৃতি ইহাতে নাই। উহা! পরবর্তাঁ আচার্ধরা 

তাহাদের গ্রন্থে বলিয়াছেন। ইহ! হইতে বুঝা 
যায়, এই গ্রন্থোক্ত বিষয় অদ্বৈত-তত্তবের আদর্শের 

অধিক সমীপবর্তা,কারণ ইহা সাধককে অন্য কোন 

সাধনে লিপ্ত হইতে না বলিয়া একমাআ তন্ব-. 

বিচারেই নিষুক্ত হইতে বলেন। এইজন্য অতি 
উত্তম অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই গ্রন্থ রচিত; 

এইরূপ বলাই সঙ্গত। 

ইহ বা পূর্বজন্মে অন্য সাধনাদি অহ্ুষ্ঠানসহায়ে 
ধাহারা বিষয় ভোগবাসনারহিত হইয়া যথেষ্ট 

নির্মলচিত্ত হন নাই এবং অন্তরুখ নহেন, তাহাদের 

পক্ষে এই গ্রস্থোক্ত পদ্ধতির অনুসরণ, লোভনীয় 

প্রতীত হইলেও, বিপজ্জনক | কারণ নিষ্কামকর্ম, 

উপানা, ধ্যান, সমাধি আদি সাধনে বীতশ্রদ্ধ 

হুইয়৷ এবং আত্মরিচারনিষ্ঠারও সামার্থ্যাভাবে 

তাহাদের উভয়তঃ ত্র্ঠ হইবার সন্ভাবন। সমধিক 

বিষ্মান। অতএব যথার্থ শ্ুদ্ধচিত্ত অধিকারীর 

প্রতিই এই গ্রন্থ অমৃততুল্য ফলপ্রস্থ হইয়া! থাকে । 
এই গ্রন্থে একমাত্র নির্ভেজাল অছৈত-তদ্বে স্থিত 

হইয়া মহধি আষ্টাবক্র আর কোন কিছুর সহিতই 

আপস বা রফ! করেন নাই। চিত্তগত কোন 

কল্পনা বা এতটুকু স্পন্দনও যেন তিনি সু করিতে 
বিমুখ । স্তিমিত-সর্বোপাধি এক চৈতন্য 

সাগরেই ফেন তিনি নিমগ্ন থাকিতে চান ও 
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শিল্পকে তদনুরূপ স্থিতিলাভ করাইতেই যেন 

তিনি ব্যগ্র। শ্রীপুর অভিলাষ ব্যর্থ হয় নাই। 

সুযোগ্য শিক্ের শুদ্ধ হৃদয়ে এই উপদেশ তৎকালেই 

বাপ্িতফলপ্রন্থ হইয়াছিল এবং শিষ্য জনকও স্বকীয় 

অনবন্ত ভাষায় অন্তরে অনুভূত সেই দিব্য স্থিতির 

কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও গ্রন্থমধ্যেদৃষ্ট হয়। 

মিথ্যা শরীর, মন বা বুদ্ধি সহায়ে অঙ্গভূত সর্ব 

বিষয়ই অষ্টাবক্র তাহার দিব্য অন্থভূতির অগ্নিতে 

যেন ভর্খীভূত করিয়া! দিতেছেন। তাহার দৃষ্টিতে 

জীব, জগৎ, মায়া বা! ঈশ্বর বলিয়। কিছুই নাই। 

আছে কেবল এক অনীম চিৎ-সমুদ্র-যাহাতে এই 

বিশ্ব গ্রপঞ্চ ক্ষণকালের জন্য উঠিতেছে, ভাদিতেছে 

ও বিঙগীন হইতেছে । সেই চিৎ-সমুত্রে কোন 

ভেদ নাই। উহা! ভ্রাতা -জ্ঞান-জেয় সর্ব বিভেদ- 

কল্পনা, সর্ব ম্পন্দানবিহীন। ইহাই অতি উত্তম 

অধিকারীর জন্য বেদোস্তের হুপ্রসিদ্ব_'অজাতবাদ। 

- ম্বরচিত কারিকান্স ইারই পরিচয় দিতে গিয়া 

আচার গৌড়পাদ বলিয়াছেন_- 

“ন কশ্চিজ্জাঘ়তে জীব: লম্তবোতস্ত ন বিদ্যুতে । 

এতত্বদুতমং লত্যং যত্র কিঞিম জায়তে।” 
(মাঃ কাঃ ৩/৪৮) 

_বাস্তব জীবোৎপত্তির কারণ অবিদ্যমান বলিয়া 

বর্তী ভোক্তা জীব কেহই বস্ততঃ উৎপন্ন হস না। 

অতি উত্তম অর্থাৎ পারমাধিক সত্য ইহাই যে, 

এক নিত্য সৎম্বরূপ ক্রহ্ষই আছেন, তাহাতে 

ছ্বৈতৈর লেশমাজও নাই । 
ক্তরাং বন্ধ মোক্ষার্দিও বস্ততঃ কিছু নাই। 

একথাঁও আচাধ কারিকায় বলিয়াছেন_- 

পন নিরোধো ন চোৎপত্তি নন বন্ধো ন চ সাধকঃ। 

নমুসুক্ষ বৈ মুক্তো। ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ 

(২/৩২ ) 

-_ উৎপত্তি, বিনাশ, বন্ধ সংসারী জীব,সাধনসহায়ে 

বন্ধনমৌচনার্থী এবং বন্ধনমুক্ত, কেহই বস্ততঃ 

নাই। পরমার্থতঃ এক 1*ত্যসত্য সচ্চিদ্ঘনযৃততি 

৮ 

অষ্টাবক্র-গীতা ৫৭ 

সুখন্থরপ ক্রহ্গই শ্বমহিমায় সদ! সর্বজ বিরাজিত । 

এক চিৎ্ই অর্বভূত, জীব, জগৎ, বিশ্বত্রদ্ধাণু- 

রূপে প্রীত হইতেছেন। ইহারই অপর নাম-- 

দৃষটিহিবাদ' | “সিদ্ধান্ত মুক্তা বলী”আদি গ্রন্থকার 

বলেন যে, 'দৃক্ি' অর্থাৎ জ্ঞানন্যবরূপ ব্রদধই 'থষ'-রূপে 

প্রতিভাত হইতেছেন। স্বরূপজ্জান হইতে ভিন 

কোন স্তি নাই। “সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী” বলেন-__ 

“জ'ব অবিকৃত কৌস্ধেয় মে, রাধাপুত্ পরভীত্তি। 

চিদানন্দঘন ব্রন্ধমে লীবভাব তিহি' ধীতি |” 

-তুমি রাধাপুজ নহ, কুস্তীর গর্ভে তুগি 

আমার রসজাত পুত্র”-নূর্যের এই বচন শুনিয়া 

ঘেমন কর্ণের হীনজাতিত্ব আম দূর হইয়া ্বীয় উত্তম 

জাতিত্ববিষযয়ক জান হইয়াছিল তত্তরপ চিদানলা 

ব্র্ণও অনাদি অবিদ্যা সন্বন্ধবশত্তঃ জীবত্ত্রম প্রাপ্ত 

হন ও ম্বতঃসিদ্ধ ব্রন্ষভাব বিস্ৃত হইয়া ছুঃখাহুতব 

করেম এবং পুনঃ (হ্বপ্নকরিত আচার্য সদৃশ ) 
নিজ অজ্ঞানকঙ্পিত্ত আচার্ধমুখে মহাবাক্যশ্রবগ- 

ছারা লব অপরোক্ষজানসহায়ে তিনিই নিত্য 
পরমাননা' অনুভব করেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জানঘ্বার! অজ্ঞাননিবৃতি 

রূপ মোক্ষ তাহ! হুইলে কাহার হয়? উত্তরে 

বল! যাইতে পারে যে, বস্ততঃ কাহারও হুয় না। 

কারণ আত্মীতে বন্ধের অত্যত্ত অভাব। নিত্যযুক্ত 

আত্মার আবার মোক্ষ হইবে কি করিয়া ?-» 

ইহাই উত্তম ভূমিকারট বিদ্বানের নিশ্চয়। 
এই নিশ্যয় লাভ করিয়াই ও গুরুপ্রোক্ত 

চিৎ-সাগরে অবগাহন করিয়াই রাজধি জনক ধন্ত, 

কৃতকৃত্য হুইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে প্রি শিল্প 

শুকর্দেককে তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন-- 

“অনন্তমিষমে বিত্তং যস্য মে নান্তি কিন । 

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে কিঞ্চন দহূতে ॥” 

-আমি অনন্ত ধনের অধিকারী, আবার আমার 

কোন ধনই নাই। সমগ্র মিথিলা নগরী অগ্নিতে 

ভম্দীভূত' হুইয়৷ গেলেও আমার কিছুমাত্র দঞ্চ 

হয় না। [ ক্রমশঃ ] 



এবার তোমায় ধরেছি 
ক্যামী নিয়াময়ানদ্দ 

'মলীতীমায়ের যাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের প্রয়াত অধ্যক্ষ চিন্তাশীল লেখক এবং 

“বৈভষ' ছচ্মনামে সৃপাঁর9ত কাঁঘ। 

তোখায় পূজা! করার নামে 
আমি, আমার পূজা করছি। 

তাই ত দেখি পূজার শেষে 
_ স্ুলের বোঝায় ভরেছি! 

শিথাও তুমি শিখাও মোরে 
তোমার পুজা নতুন করে-_ 
এবার যেন পুজা! শেষে 
বলতে পারি ধরেছি! 

তোমায় ছলার নামে আমি 

আমারেই ত ছলেছি! 

হে মোর প্রত ছে মোর প্রিয় 
এবার যেন ধরা দিও-_ 
আমার মাঝেই আছ “তৃমি'_ 

. আমি তারেই "আমি বলেছি! 
এতদিন ত লুকিয়েছিলে 

এবার তোমায় ধযেছি ! 

চলা 

গ্রীঅসিতকুমার হালদার 

শ্রাথতকণীত শিল্পী, সাহাঁতাক ও কাঁধ । অপ্রকাশিত এই কাঁবতাটি 
শ্লীতী জতগণ হড়ায়ার পৌজনো প্রা । 

স্তর্নী চলে তরচ্ছের 

তালে তালে ধেয়ে 

মোর! চলি জানিনাক 

কোন্ পথ বেয়ে 

জানি শুধু চলাটারে 
পথ জান! নাই 

কোথা হতে আসি আর 

কোথা ভেসে ঘাই! 



পুগসূর্য বিবেকানন্দ? 
ডক্টর কালীকিস্বর সেনগুপ 

খ্যাতনামা প্রবীণ কাঁধ এবং সাহিতাসেঘণ। 

থা ফিংবা যোহনিত্রা, ফিংবা ভীত্র বিষে বিষাইয়া আজিও ধ্বনিত হয় লে গ্ভীয় যেখহজ হর 
জীবন্মত ছিল দেশ হীনযস্ত দাসন্ছে মজ্জিয়া সর্বজীবে এক আতা! পরযাতা। প্রতাক্ষ ঈশ্বয় | 
ইংযেজের পদধূলি শিষ়ে ভূলি করিত লেপন প্রভায় ও প্রতিতায় কেহ নাই প্রতিবন্ধী তান 
প্রসাধন যমে করি পল্লাধীম রাজতক্তগণ ! ৃরথীর প্রভীচ্য প্রাচ্য নীরাজনা করে বায়ংযাক | 

ছেনকালে এলে বীর জাগৃতির হস্ত! গুরু অতীতের অহঙ্কারে পতিতেরা অর্জে উপচ্থাস 
স্বাধীনতা-সাধনার করিলে উদ্যোগপর্ব শুরু প্রাচীনের! “আর্ধ ছিল অর্বাচীন আজি সবে 'দাস। 

পৌরুষে পুরুষসিংহ বিবেকে বিচারনিষ্ঠ সদা মান্ধাতা-গোৌরব ম্মরি” বণ্ডবৎ রোমস্থনে বত ! 
ভারতের সর্বদুঃখে ভারাতুর হৃদয় সর্বদা । 

কায়মনোবাকো যার পরাধীনতার আত্মগ্ানি 

দিবসে না দিত শান্তি নিশীথে করিত নিদ্রাহানি। 

গুরু যার রামরুষ, সর্বধর্ম-সমম্বয়-ধধি। _ 

বুক্ষতলে সিংহাসন ব্রপ্ষবিদ্যা তাহার মহ্ষী। 

টিকাগোর ধর্মমভ। সম্বোধিল সে-তিক্ষু নবীন 

গণ্য হল সে-সভায় বাগ্সিতায় সমকক্ষহীন । 

সর্বজীবে শিবজ্ঞান শিব যার জীবগুহাশায়ী 

আদর্শ আকাশম্পধধণ হিমাজিরে হয় লজ্জাদায়ী। 

দেশতক্তি দীক্ষা্দানে সে হইল মুক্তিমন্ত্রদাতা 
সেই মন্ত্রে সিদ্িলাভি--নিবেদিতা সাধবী 

লোকঙ্বাতা ৷ 

নেতাজীয়ও নেত। তিনি,--গাঙ্ধী অরবিন্দ 

ভক্ত তীর,--- 

দেশের শহীদবৃন্দ সানঙ্গে বঙগিল পদ তীর । 

মাটির পুতৃলী ছিল নয়নারী নিশ্রাণ নিংসাড় 
প্রীণায়ি আনিয়া নিজে প্রাণশক্তি করিলে সঞ্চার 
গ্রমিথিউসের মতো, নিজে চাহে ভূঞ্জিতে নিরয়,-- 

ভাগ্যহত নারীনর যদি তাছে কিছু হখে বয়। 

অগ্নিগর্ত বাণী শুনি জাগে আসমুত্র-হিমাচল 

চক্ষে জলে জ্ঞানালোক,বক্ষে তার জলে হোমানল। 

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যৃর্ঘ প্ডিতের গণীতেদ নাশি 
আবালবণিতাবৃদ্ধে বলে,“গুঠে। জাগে। দেশবাসী? 

দোর্দগু প্রতাপ কোথা? মেরুদণ্ড কোদণ্ডের যে ! 

সে-আলেখ্য গেছে মুছে, মিছে তর্কবিতর্ক তিস্তত। 

সে গঞ্জিল জাগে! ভাই বিশ্বনহ পাতাও মিত্রতা। 
এই দেশ স্বর্গ মোর, স্বর্ণ মোর এ-্বর্গের ধূলি 
বীর্ধবলে বাধি বুক অগ্রে চল কোটি শির তুলি। 

এ-সমাজ শিশুশয্যা যৌবনে সাধের উপবন 
বার্ধক্যের বারাণসী অহৃনিশি সাধনার ধন। 
গৌরীনাথ জগদস্থে ! এ লাক্ছিত নিগৃহীতদের 
শক্তি দাও, মুক্তি দাও, দুর কর ক্লৈব্য ভারতের । 

মানুষে মানুষ কর, নারী হোক আদর্শ.জননী 

সিংহের বিক্রম লভি হোক তার! বীরশিরোষণি। 

আগামী পঞ্চাশ বর্ষে ভূলে যাও অগ্ দেবীশদেবা 

যাতৃপাদদপীঠ স্পাশ" যুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা! লবে যেবা। 

সে জীবন্ত প্রার্থনায় জীবম্মুত লতিল জীবন 
পঞ্চাশৎ বধে ঠিক কাটল সে দাসত্ব বন্ধন। 
সত্য করি, তার বাক্য আঠারশে। সপ্তীনবতির 

ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষে ইতিহাস স্থাপিল যুক্ষির । 

জীব-শিব সেবামন্ত্রে উঠিল উত্ত-্গ প্রতিষ্ঠান 
রামরুফ-সারদার সারোদার মহিমার গান । 
সন্ন্যাসী সন্তান দল সহদয় সদা অশেহশীল 
বৈবাগ্যের রঙে রাঙা অন্থরাগে রাঙালে। মিথিল। 

স্বাধীন ভারতবর্ষে তার দিবা আবির্ভাব ম্মরি? 
শ্রদ্ধায় সম্ত্রমে গর্বে সহর্ধে সহ নতি করি । 



'মন ও তার বিয়ন্ত্রণ 
্বামী বুধানন্দ 

অধৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত লৈথকের "0100 20৫ 168 ০০০৫০, পৃন্তক থেকে ভাবান্তারত 
কিছ অংশ । অনুবাদক $ ভ্রথ্বচারণ আনরুদ্ধচৈতন্য 

মনের লিয্বন্ত্রণ: কঠিন কিন্তু সম্ভব 
মম ও তার নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ে আমাদের 

সফলেরই অত্যান্ত আগ্রহ, কারণ আমরা আমাদের 
লেন্স দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হুই অন্ত কিছুর 
স্বা়া সেনপ হইনা। এ ব্যাপারে আমাদের 

সফলেব্ই কিছু না কিছু জানা আছে এবং আমরা 

মনকে দমন কযতে চেষ্টাও করে থাকি। কিন্ত 
এই বিষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে জান 

দ্মকায ও ভালভাবে চেষ্টা করাও প্রয়োজন । 

কারা আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে 

পাবেন? হ্যা, কেবলমাজ তীরাই, হীরা 
মিজেদের মনকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে সমর্থ 
হয়েছেন। এই সকল সংযতমনাদের কাছ থেকে 

যে-সব শিক্ষা আমরা পাই সেগুলিই “সহজ সাধন 
প্রণালী, হিসাবে এখানে আমর! উপস্থিত করব। 

মনের নিয়ন্ত্রীকরণ এক বড় মজার আভ্যন্তরীণ 

খেলা । যর্দি আপনার খেলোয়াড়ী মনোভাব 

থাকে তবে দৃশ্যত; পরাজিত হলেও আপনি 

এর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। এই 

তেল খেলতে প্রয়োজন অত্যন্ত দক্ষতার, আর 

আবগ্তক সতর্কতা, রসবোধ, সততা, উপস্থিত বুদ্ধি, 
অধ্যবসায় ও বীরোচিত বিচক্ষপতার । এই 

গুপগুলি থাকলে শত পরাজয় আমাদের 

নিরুতৎসাহ করতে পারবে না। 
কিভাবে যোগের স্থউ্চ অবস্থায় আরোহ 

করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গীতা-মুখে তাই বলেছিলেন। 
তীর সেই উপদেশ শুনে অর্জন হতাশার হরে 

ভগবানকে বলেছিলেন-- 
“হে মধু্থদন, তুমি যে আত্মার সযতারূপ 
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যোগতত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যে্ধপ চঞ্চল, 

তাহাতে এই সমত্ব ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা 
নাই।... 

“ছে কষ, মন অতি চধ্চল, গ্রবল এবং শরীঘও 
ইন্জিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক । ইহাকে বিষয়- 
বাসনা হইতে নিষৃত্ত করা অতিশয় কঠিন । সেই- 
জন্য উহার নিষোধ আকাশস্থ বাুকে পাত্রবিশেষে 

আবন্ধ করার গ্যায় দুঃসাধ্য মনে করি ।৮...১ 

শ্রীকৃষ্ণ মানবপ্রতিনিধির এই অভিযোগ শ্মে- 
ছিলেন এবং তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা 

সকল যুগের সকল মানুষের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ । 

মনঃসংযমের ক্ষেত্রে ভাক্লতীয় চিস্তা এবং সাধন- 

প্রণালী বিশেষভাবে প্রীকষের এই উপদেশের 
উপর ভিত্তিশীল। তিনি বললেন-_-“হে মহাবাহো) 

মন যে ছুগিগ্র্থ ও চঞ্চল ভাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কোন্তেয়, অভ্যাস ও 

বৈরাঙ্যের দ্বারা উহ্থা নিগৃহীত হুইয়। থাকে ।”* 

এই কথোপকথন থেকে আমরা সন:সংঘষের 

ব্যাপারে তিনটি মৌল-শিক্ষা পাই__ 
(১) মনের নিয়ন্ত্রণ সর্থাট অত্যন্ত ফঠিন 

কাজ এমন কি অভ্জুনেত্ মতো! যীরপুরুষদেন্স 

পক্ষেও । 

(২) শবুও মনের দমন সন্ভব। 

(৩) মনঃসংযমের হ্থনির্ধারিত পদ্ধতি আছে। 
অভ্যাস এবং বৈরাগ্য” এই ছুটি শষের ছায়া 

মনের নিয়ন্ত্রণের শব রহম্য প্রকাশ করে 

দিয়েছেন। 

সেই স্বপ্রা্ীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্বত 
ভারতের সকল সাধু-মহাত্মারা একবাকো ঘোষণ। 

২ এ) ৬৩৫ 
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করেছেন যে, 'অত্যাস এবং বৈরাগ্য* ছাড়। মনের 
মনের অন্ত কোন পথ নেই। একে অভ্যাস- 

যোগও ঘল৷ হয়। 

আমরা এখানে শ্রীরামকফদেব ও একজন 

তক্তের কথোপকথন উদ্ধত করব যেখানে 
শ্বরামরুষ্কদেব কতকগুলি অপরিহার্য বিষয়ে 

অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন, যেগুলি সকলের 

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

“স্রীরামরু্*--একটু উদ্দীপন হচ্ছে ব'লে চুপ 
ক'রে থেকো না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের 

পর আরও আছে-_রূপার খনি, সোনায় খনি ! 

প্রিয়--আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন- এগুতে দেয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে ?-- 
মন নিয়ে কথা । মনেই বন্ধ যুক্ত |... 

প্রিয়--মন যে আমার বশ নয়। 

শ্রীরামকৃষ্*-_সেকি | অভ্যাস যৌগ । অত্যাস 

কর, দ্নেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে সেই 
দিকেই যাবে। মন ধোপাঘরের কাপড়। 
লালে ছোপাও লাল-_নীলে ছোপাও নীল। যে 

রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে ।৮* 
সন্দেহ নেই যে, "অভ্যাস এবং বৈরাগ্য' মনঃ- 

সংযমের গোপন কথা, কিন্তু প্রশ্ন হল কিভাবে তা৷ 

আমাদের জীবনে প্রতিফলিত ফরব। সেইজন্য__ 

(১) মনকে শাসন করতে হলে আমাদের 

ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে। 
(২) মনের হ্বতাবকে বুঝতে হবে। আর 
(৩) কিছু সাধনপ্রণালী শিখে স্থচতুরভাবে 

আস্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস করতে হুবে। 

ূ 

মনকে বশ মানাতে ইচ্ছাশক্তি 
কিভাবে দুড় করা যায়? 

একথা বল! ঠিক নয় যে, মনকে বশ মানাবার 
ইচ্ছা আমানের নেই, বরঞ্চ আমাদের প্রত্যেকের 
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ভিতর সর্বদাই যুদ্ধ চলছে এবং সেটাই প্রমাণ 
করছে যে, আমাদের ইচ্ছা! রয়েছে, কিন্তু বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছা শক্তিশালী নয়। 

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জীবনের বাসনা", 

গুলির অন্যতম ইন্দিয়স্থথের লালসাফে বিচারপূর্বক 

চিরতরে ত্যাগ করছি, ততক্ষণ পর্যস্ত মনকে দমন 

করার শক্তি আমাদের দৃঢ় হবে না। দুষিত 
ক্ষতের মতো ইঞ্জিয়হথের লালসা আমাদেত শুভ 

ইচ্ছার জীবনীশক্তিকে গ্রাস করে। ধরা যাক, 
একজন চাকর আছে যে খুব ভালতাবেই জানে 
যে, তার বাবু নেশা করে, আর সেই অত্ধৈ 
মাদক সংগ্রহ করতে বাবুর তরসা তারই ওপর | 

তারপর যদি বাবু আর চাকর ছুজনে একপঙ্গে 

বসে মাদক সেবন করে, তাহলে সেই বাবু কখনই 

সেই চাকরকে বশে রাখতে পারবে না। মনের 

ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্ত । যে মন দিয়ে আমরা 
ইন্দ্রিয়ন্থখের খোজ করি এবং সেই সখ উপভোগ 
করি, সেই মনকে কখনই আমরা দমন করতে 
পারব না, যতক্ষণ না ইন্তরিয়ন্থথের লালস! ত্যাগ 
করছি। 

স্থখতভোগের ইচ্ছা ভ্যাগ মানে পরমামন্গ 

লাভের ইচ্ছ। ত্যাগ তা নয়। স্থখ কথাটির মানে 

হল ইন্দ্রিয় ব! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “কাচা 
আমি, থেকে যে সন্ধি লাত। এ ছুটোই 
পরমানন্দলাভের পথে বাধা। স্থখ-দুঃখের 

পারে গিয়েই জীবনের একমাস উদ্দেশ, 

পরমানন্দকে লাভ করা যায়। এই পরমানন্দ- 

লানের কামনাকে ত্যাগ কক্মার গ্রশ্গই 
উঠতে পারে না, কারণ আমরা সৎ- 
চিৎ-আননা-স্বরূপ- আত্ম আনন্গাই আমাদের 
অখণ্ড সত্তা । 

ছুটো বিপরীত জিনিসও কখন কখন সমাম 

দেখায়। ছু-রকমের লোক আছে যাদেন্র 
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ফোম যানসিক ছচ্ম নেই ; এফয়কম ছল ভারা, 
যার! তাদের নিয়প্ররুতির সম্পূর্ণ দাসে পরিণত 

হয়েছে আর হ্িতীয় প্রকার হল তারা, যারা 

ক্চাঞ্জের নিয়গ্রকূতিকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে 
পের়েছে। অন্য আর পকলেরই মানসিক ঘ্শ্থ 

আছে যায় পরিণায হুল যনঃসংযষয অপর্যাপ্ত 

অথবা অসফল প্রচে্টা। অসফল্ল প্রচেষ্টাগুলি 

আমাদের হুর্বল ইচ্ছাশক্তি ও মনংসংযমের ক্ষেত্রে 

ঘথার্থ জ্ঞানের অভাবেরট ইঙ্গিত। সব থেকে 

গুরুত্বপূর্ণ কথা হস এই, আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে 
এমন স্থদৃট করতে হবে যে, বারবার পরাজয়ের 

মুখেও আমর! ভেঙে পড়ব ন|, বরঞ্চ প্রত্যেকটি 

পরাজয় আমাদের নতুনভাবে উৎসাহিত 
করবে। মনকে দমন করতে আবার আমরা 

উদ্যমী হব। 
এখন প্রশ্ন হল মনকে . বশে আনার ইচ্ছাকে 

কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়? যে-সব 

বিষয় আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে সেগুলিকে 

দুর করে ব্দলে অন্থকুূল কারণগুলির সাহায্য 

মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হবে। 

সন্দেহ নেই যে, আমাদের মধ্যেই এমন 
কেউ কেউ আছেন ধারা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, 

কিন্তু বারবার পরাজিত হয়েছেন। তাই তার 
ধরে নিয়েছেন যে, মনের নিগ্রহ তাদের দ্বারা 

সম্ভব নয়। মানসিক এই হুর্বলতার আর একটা 

কারণ হল আমর! অনেকেই হয়তো ভালভাবে 

ভেবে দেখিনি, মনকে জয়ের পথে আসল বাধা 

কোন্টা । তা! যদ্দি ভাবতাম, তবে বেঁচে থাকার 
স্বাভাবিক প্রবৃত্বিই আমাদের মনকে জয় করার 
ইচ্ছাশক্তিকে দৃুতর করতে বাধ্য করত। 

মনকে দমন করার ব্যাপারে অসাফলোর জন্য 

আমাদের অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন মেই। 
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কারণ এটা যোটেই একটা সোজা কাজ ময়, 
এমনকি শ্রেষ্ঠ ব্যজিদের পক্ষেও নয়, যেহেতু 
চঞ্চলতাই যনের প্ররৃতি। গীতাতে প্রীরংঃ 
বলছেম-- 

“হে জুস্তীপুতর, বিদ্ষেপফারী উচ্রিয়গণ 
অভি যত্তুগীল মেধাবী (শীস্বজ্ঞ) পুরুষের 
মনকে ও বলপূর্বকক বিষয় অভিমুখে আকর্ষণ 
করে ।” 

“ঘূর্ণায়মান বাযু যেমন জলস্থিত নৌকাকে 
উন্মগামী করে, সেইরূপ স্বন্থ বিষয়ে ধাববান 
ইন্জিয়গণের যেটিকে মন অনুসরণ করে, সেই 

ইন্জরিয়টিই অসংঘত ব্যক্তির আত্মানাত্ম বিবেকবৃদ্দি 
হরণ করে ও তার মনকে বিষয়াভিমুখী 
করে ৮৪ 

বৃদ্ধদেব শেখান-- 

“যদি কেউ যুদ্ধে সহশ্রবার সহত্রব্যক্তিকে 
জয় করেন-_র্তার থেকেও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তিনি 
যিনি নিজেকে জয় করেছেন ।”£ 

এর থেকে আমর। বুঝতে পারি যে,ষনকে দষন 
করাই জগতে সব থেকে কঠিন কাজ। সতাই 
তা বীরের কাজ। অতএব মনকে দয়ন করতে 

চেষ্ট/ করে যদি আমরা আকশ্থিক বা বারংবার 
পরাজিত হই তবুও আমরা ভেঙে পড়ব মন) 
পরাজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে নেৰ না। 
বরঞ্চ পরাজয়ের কাটার আঘাতে আমরা আরও 

বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সহনশীল ও ধী-সম্পন্ন প্রচেষ্টায় 
উৎসাহিত হব। হতাশ হবার কোন কারণ 

নেই। মহাপুরুষদের আশ্বাসবাণী রয়েছে 
আমাদের সঙ্গে--তীরা বলেছেন, মনের পরিপূর্ণ 

সংযম সম্ভব, নিশ্চয়ই সম্ভব । অতএব সমস্ত প্রকার 
বিপরীত চিন্তাকে আমাদের বিষবৎ পরিত্যাগ 

করতে হবে। 



গাঘ, ১৪২ এ. 

মনঃসংযমের পথে বাধ! কি? 
মনঃসংযমের পথে বাধা কি তা আমাদের ম্পই 

য়ে জানতে হবে। ব্যন্কিজীবনে অপংযত-মনের 

রম পরিণাম-- মানসিক বিকৃতি । সমষ্টিজীবনে 

সনং্যত-মন জাতির সমগ্র সভ্যতাকে, তা সে যত 

মুদ্দিশালীই হোক্ ন! কেন, ধ্বংসের পথে টেনে 
নয়ে যায়। কম-বেশি নানা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার 
গ্যেও এই অসংযত-মনই দায়ী । 

মনের অসংযম ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে 
বশেষভাবে বাধা হয়ে দাড়ায় । অসংযমী 

[ক্তির সর্ধদাই অস্বাভাবিক মানসিক বিকারের 

কার হবার সম্ভাবনা থাকে, আর মানসিক 

ম্বের জন্ত তার মস্তি বিকৃতিও ঘটতে পারে। 

মনকি সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের মধ্যেও সে 

ঢার অব্যক্ত বা বিকশিত গুণগুলি সম্পর্কে নিজে 

[চেতন হবে না। 

যার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সে 

নসিক শান্তিলাভ করতে পারে না। যার 
নসিক শাস্তি নেই সে কেমন করে সখ লাভ 

রবে? বানা, আবেগ আব উত্তেজনার 

কার হয়ে সে দুঃসাধ্য মানিক রোগে আক্রান্ত 
তে পাবে অথবা এক অপরাধীতে পরিণত হবে। 
ার যদি সেব্যন্তি কোন এক পরিবারের কত্ত 

য় তবে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা, ছুরাচার, ছুঃখঙ্গনক 

রম্পরিক সম্পর্ক সে সংলারকে ধ্বংসের মুখে 
ঠলে নিয়ে ঘায়। দুর্ভাগ্যের করাল ছায়! সে 
রিবারের বুকে নেমে আসে । 
ই বাংলায় এক প্রবাদ আছে-“গুরু, কৃ, 
বব তিনের দগ্মা হলো, একের য়! বিনে জীব 
রেখারে গেল।” এখানে এক বলতে নিজের 

মকে বোঝাচ্ছে। মনের দয্সাস্মানে মন 

ংত হওয়া। 

| লাভের দৃষ্টিতে দেখলে, মনঃসংঘমের দ্বারা 
মে ফললাম্ হুম, তা! হল আধ্যাত্মিক 

মম ও তা নিয়ন্ত্রণ ৬৩ 

জান। এছাড়া সংযত-মন জীবনের বহু ক্ষেত্রেই 

হ্খদায়ক বস্ত লা করে। নিয়ন্ত্িত মনকে 

সহজেই একাগ্র করা যায। একাগ্র মনের দ্বারাই 

জান লাভ সম্ভব এবং জ্ঞানই শক্তি। 

মনঃসংযমের একটি শ্বতঃম্ফৃত ফল হল-- 
ব্যক্িত্বের পূর্ণতা । সেইরকম লোক প্রতিকূল 
পরিস্থিতির মধ্যেও সকল হয় । সংযত-মন ক্রমে 

শান্ত অবস্থ! প্রাপ্ত হয় এবং শান্তভাব থেকে 

মানসিক শান্তির জন্ম হয়। মানসিক শান্তি স্থথ 

উৎপন্ন করে। একটি স্থখী হৃদয় অন্যদেরও 

স্থখী করে। তার কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায় এবং 
স্বাভাবিকভাবেই সে সাধারণতঃ স্থায়ী সৌভাগ্যের 
অধিকারী হয়। এইরকম লোকদের যে জীবনের 
অয়িপরীক্ষাগুলির সম্মুখীন হতে হুয় না, তা নয়,_- 
তবে সেগুলির মুখোমুখি দীড়াবার সাহস ও 

শক্তি কথনও তারা হারায় না। এ ধরনের 

ব্যক্তিরা যে পরিবারের বর্তা হয়, সেখানে শৃঙ্খলা, 
নিয়মান্ুবতিতা, আননা, সংস্কৃতি এবং চমৎকার 
পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার যথেষ্ই সম্ভাবনা 

থাকে। নমাজ সেই বান্তিকে স্বখী জীবনেব 
আদর্শ হিসাবে দেখে । 

যিনি মনঃসংঘমে সক্ষম হয়েছেন, তিনি 
মানসিক ৪ শারীরিক ব্যাধি ঘ! মনের চাপ থেকে 
সি হয়, তার থেকে মুক্ত থাকবেন। 

যে ব্যক্তি নিজ মনকে বশে আনতে পেরেছেন, 
তার মধ্যে তার উচ্চতর ন্বভাব প্রকাশ পা 

এবং তার ন্প্ড শক্তিগুলি জেগে ওঠে । বন্ধুরা 

আশ্চর্য হয় এই ভেবে ঘে, তাদের চোখের 

মামনেই কিভাবে এ ব্যক্তি এত মহান হয়ে 
উঠলেন। 

একটি বিখ্যাত সংস্কত প্রবাদে বলে--“কে 

হতে পারে বিশ্বজয়ী? শুধু তিনিই, যিনি নিজ 

মনকে জয় করেন ।” 

মনঃসংঘম বিনা! জীবনের কোন ক্ষেত্রেই স্থায়ী 
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উন্নতি বা সমৃদ্ধি বা শান্তি লাভ কর! যাবে না। অঙ্কিত করতে হুবে। মাহুষের ন্যুনতম শারীরিব 

এমনকি অসংযমী ব্যক্তিরা তাদের প্রাণ্ড সমৃদ্ধি চাহিদাগুলি মিটাবার পরও অনেক জিনিদই 

ধরে রাখতে পারবে না। থাকতে পারে ঘ৷ প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানবজীবনে; 

এগুলিই হুল মন-নিগ্রহের পথে বাধা । উচ্চতম লক্ষ্য-_আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাত করছে 

মন-জয়ের ইচ্ছাকে দৃঢ়তর করার জন্য আমরা মনঃসংযম ছাড়া আর কোন কিছুই জীবনে 
আবশ্তাই নিজেদের মনকে শেখাব যে, এছাড়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। একবার যর্দি আমর 

(মনঃসং্যম ছাড়া) আমাদের অন্ত কোন পথ একথাকে সত্য সত্যই বুঝতে পারি, আর মনে 

নেই। আমরা মনকে দমন করব কি করব না প্রাণে বিশ্বাস করতে পারি, তবে মনকে বখে 

ভার উপরইনির্ভর করছে আমাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ আনার ইচ্ছা আমাদের দৃঢ় হবে। ততটাই দৃ 

জীবন--এ সত্যকে আমাদের মনে দৃটভাবে হবে যতটা আমাদের প্রয়োজন। 

মহাকাব্য , 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 

খ্যাতনামা কাব-রামকফ সিশন ইনাস্টিটঢাট অব কালচারের সঙ্গে বসত । 

মানুষের ভাববার সময় বড় কম। ১৮ 

সে ভাবতেই চায় না। 25377 
চা ১ বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, উদ গণ্তী ভাঙার সাধন! । 

শ্লীতের বৃষ্টি-_তাই ভেজা গেল না। চাই তামমিকতা থেকে মুক্তি। 
বু্টিতে ভিজতে কার না৷ ভাল লাগে! কাজ করে যাঁও__জীবনের দিকে ফিরে 

ঘরে বসে একটা বই নিয়ে পড়তে বসলাম, তাকিও না। 

বইটা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । একদিন দেখবে-তুমিও ৮:৬৮ 

এর আগেও এ বই পড়েছি। জগতে যত শোষণ রানা রেল 
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। বাসনা পরিত্যাগ কর। 
আজ এই বইটা পড়তে পড়তে কোনও কিছু বড় পেতে “হলে 

হঠাৎ মাহ্থুষটার কথা মনে পড়ল। ছোট ছোট জিনিস ত্যাগ করতে হয়। 

ফে-মন্্যটা একটা আদর্শের প্রতীক ০ 
হার চোখে অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা। যিনি ত্যাগের সম্রাট ।, 

মুক্তি চাই, সর্বাঙ্গীন মুক্তি। 
চোখের সামনে যে রূপটা দেখলাম বই পড়তে পড়তে কখন থেমে গেছি জানি না। 

তা এক গৈরিক সন্ধ্যাসীর অপরূপ রূপ । মনে হোল এসব কথা তিনি আজ 

বলছেন-+কর্ষ কর, নিস্বার্থভাবে কর্ম কর। আমাদের সবাইকে বলছেন। 

আত্মবিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাগ । মি সপ 

আমিও তোমাদের মতে। অনিশ্চয়তার আমরা নতুন জীবনের সন্ধান পাব 

দ্বোলায় ছুলেছি-_ প্রতোকটা জীবন এক-একটা মহাকাৰ্য হবে। 





১ ৩ লী শিপন ও ৩ আপ তলা শদাাশি? উপ শী এ অচল ৯৫ নী 

দা, ,:818/198৮ ঠা ৬: 

(উপরে ও নীচে) 

মি ১২ জানুআর, ১৯৮৫, 

- জাতীয় যুবাদবসে বেলুড় মণ্ডে 

রব রঘ যুব-সমাবেশ । 

(মধ্যে) 

যুব-সমাবেশে শ্রীমৎ স্বামী 

বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং 

শ্রীমং স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ 

(প্রথম সারতে যথাক্রমে দ্বিতীয় ; 

ও তৃতীয় )। ছবিতে সর্ববামে 

স্বামী বন্দনানন্দজী এবং 

সবদাক্ষণে স্বামী আত্মস্ছানন্দজী। 



বাসী চীন তোমাদের উপর বধিত হোক' 
্বামী বীরেশ্বরানন্দ 

গত ১২ জানুআঁর ১১৮৫, জাতীয় বুবরধিবসে, বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে পাঁচ সহত্রাধক তরুণ-তরুণীর 

এক সম্গাবেশে পহজ্ছ্যপাদ মঠাধীশ মহারাজের উদ্বোধন? ভাষণ । 

যুবক বন্ধুগণ, 
আজ তোমরা এখানে একজ্রে মিলিত হয়েছ কেন? কারণ, তোমরা স্বামী বিবেকানন্দকে 

ভালবাস, তিনি যা বলেছেন তা তোমার্দের ভাল লাগে ১ তাছাড়াও তীর সম্বন্ধে তোমাদের আরও 

অনেক কিছু জানার হচ্ছ! ; দেশকে কিভাবে উন্নত করতে পারা যায় সে-সশ্বন্ধে শ্বামীজী যা বলে 
গিয়েছেন তাও তোমরা জানতে চাও । এ-সকল বিষয়ে তোমরা! আরও শুনবে জানবে এই আশায় 

তোমরা এখানে একত্রিত হয়েছ । আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তোমরা আজ অনেক কিছু শিখে যাবে। 

তোমাদের আমার একটা কথ| জোর দিয়ে বলবার আছে। তা! হচ্ছে, ভারতবর্ষের উন্নতি 
অন্ত কোন পথ দিয়ে হবে না, হুবে শুধুমাত্র ধর্মের মাধ্যমে । চিরকাল এ রকমই হয়েছে এবং 
ভবিষ্যতেও হবে। বুঝতে হবে, এই কারণেই ছুই মহাপুরুষ- শ্রীরামরুষ্খ ও স্বামী বিবেকানন্দ 

এদেশে জন্মেছেন। এদের বর্জন করে আমরা! কোন প্রকারেই উন্নতি করতে পারব না । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীকে যুবমগ্ডলীর নেতা নির্বাচিত করে আজ ভার জন্মদিনে জাতীয় যুবদিবস 

পালন আমাদের পক্ষে একট! খুব আনন্দের বিষয়, গর্বের বিষয় । লোকে বলে, ধর্ম ধর্ম করে 

ভারতের এই ছুরবস্থা । এ-কথ ঠিক নয় । আমরা ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারিনি, ধর্মটাকে 
বুঝে উঠতে পারিনি, প্রকৃত ধর্ম কি ত৷ ভূলে গিয়েছিলাম । সেজন্য আমাদের তুল্তান্তি মনে করিয়ে 

দেবার জন্য, আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেবার জন্য শ্রীরামকু্চ এসেছিলেন । আর তারই নির্দেশ 
উপদেশ স্বামীজী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন । 

এখন ধর্ম দিয়ে কিভাবে দেশের উন্নতি হবে জিজ্ঞাসা করতে পার ; প্রশ্ন করতে পার, 

সমাজ ব্যবস্থায় এখন য! পচন ধরেছে এগুলি পরিষ্ষীর হবে কি করে? তুমি ঘরে বসে মালা ঠক্ ঠক্ 

করলে হবে কি? স্বাভাবিকভাবেই এ-সকল কথা উঠতে পারে । এ-সকল সমন্তার সমাধানের 

জন্য ঠাকুর ও স্বামীজী আমাদের দিয়ে গেছেন একটি নতুন মন্ত্র। সে নতুন মন্ত্রটা কি? নতুন মন্ত্র 
বলে, জীবকে শিবজ্ঞানে সেব৷ করতে হবে । মাহুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করতে পারলে সমস্ত কর্মের 

সঙ্গেই আমর। ভগবানকে জড়াতে পারব, আর আমরা যা কিছু করব তা ভগবানের জন্যেই করব। 

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দিনচর্ধা করতে পারলে ভগবানকে ভুলে যাবার কোন সন্ভাবন! থাকবে না। 

যেমন জপ ধ্যানের সময় ভগবানের উপর মনস্থির রেখে একাগ্র হয়ে ভাবনা চিন্তা করি, তেমনি 

সেই স্তগবানকেই যর্দি আমর! প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে দেখতে শিখি, তাহলে কাজের ভিতরেও 

ভগবানকে আমর] ভূলে যাব না । এতাবেজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে দ্বন্ঘছিলসে হন্বদূর করে 
০৮3-8788জ/ ধর্মের মাধ্যমেঞকর্ম হতে+পারে, আবার 



তি ও রর... রি এটি টিং ও টি... এট. 

কর্মের মাধ্যমেও মানুষের ধর্মের দিকে উন্নতি হতে পারে, শেখাচ্ছে এই নতুন মন্ত্রটি। এই মন্ত্র 
হচ্ছে এ-যুগের সর্বোপযোগী মন্ত্র । 

এ-ছাঁড়াও স্বামীজী আরও অনেক কথা বলে গিয়েছেন আমার্দের উন্নতির জন্য, সমাজের 

উন্নতির জন্য । কিন্তু এটা বোঝা উচিত যে, তিনি এ-সমস্তই বলেছেন একটা বিশেষ দিক্ থেকে। 

বিশেষ দিক মানে কি? তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ । তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত । সেই 

আত্মজ্ঞানের আলো! দিয়ে তিনি সমস্ত কিছুই ৪০৪ (যাঁচাই ) করে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন 
সমাজকে, দেখেছেন সমাজের ভিতরে কি দোষ-ক্রাট আছে। আর আত্মার যে-জ্ঞান যে-আলো সেই 
আলো! দিয়ে সমস্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করে তিনি সমাজের সাধিক উন্নতির উপায় বলে গিয়েছেন। 

সে কারণে আমাদের স্বামীজীকে ভাল করে পড়ে বুঝতে হবে। নাটক-নভেল পড়ার মতো! 

স্বামীজীর বই পড়লে চলবে না । খুব ভাল করে পড়তে হবে। শাস্ত্রেতেও আছে প্রথম শ্রোতব্য-- 

শুনতে হবে। তারপর মন্তব্য--ভাল করে চিন্তা করতে হবে। তারপর নিদিধ্যাসিতব্য- ধ্যান করতে 

হবে। সেইজন্য বলছি স্বামীজী সম্বন্ধে শুনে প্রথম স্বামীজীর পা গ্রহণ কর, তারপর সেগুলি চিন্তা 

কর। বাইরের যে-সব ভাবনা রয়েছে তাদের সঙ্গে তুলনা! করে দেখ । যেমন কষ্টিপাথরে দেখে 

কতটা খাটি মোনা আছে তেমনি বাইরের আদর্শগুলিকে যাচাই করে দেখ । ভাল করে দেখ, 

আমাদের আদর্শে কতটা খাটি সোনা আছে, তারপর কাজে লাগ । এইভাবে তোমাদের এগ্ততে 

হবে। তাছাড়াও স্বামীজী বলে দিয়ে গেছেন দেশের উন্নতি করতে গেলে কি কি করা দরকার । তা 

কয়েকটা কথ। তোমাদের বলে দেই । সর্বপ্রথম বলেছেন “চরিত্র-গঠন” করতে হবে ; চরিত্র গঠিত 
না হলে কোন কাজ কর! যাবে না, চরিত্র গঠন করতে গেলে 811089110 (আধ্যাত্মিকতা) চাই। 

তারও আগে ধর্ম করতে গেলে আমাদের চাই দৃঢ় বলিষ্ঠ শরীর । সেইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, 

তোমর। ফুটবল ভাল করে খেল, তাহলে গীত ভাল বুঝতে পারবে । এর মানে, শরীরে যথেষ্ট শক্তি 
ন। থাকলে এ-সব চিন্তা করা, ধ্যান কর] বা বড় বড় কাজ করা, অসম্ভব হয়ে পড়বে । সেইজন্য তিনি 

বলেছেন, শরীর শক্ত করতে হবে। এ কারণেই আধূর্বেদ শাস্ত্রের লেখক, শাস্ত্র লেখবার সময় প্রথমেই 
ভূমিকা করেছেন, তুমি আযুর্বেদ সম্বন্ধে একখানা মামুলি 7501081 বই লিখতে যাচ্ছ কেন? 
তোমার আদর্শ তো ধর্ম! সে কারণে বলছেন, “শরীরম্ আছ্যম্ খলুধর্ম সাধনম্”__-শরীর ভাল না 
হলে কোন ধর্মই হয় না। শরীর শক্ত হলে তখন খুব ধ্যান জপ করতে পারা যায়। এইজন্য 

স্বামীজী বলেছেন, দৃঢ় শরীর দরকার । বলিষ্ঠ লোক দরকার | তাহলেই প্রকৃত উন্নতি হতে পারে । 

আর চরিভ্র-গঠনের কথাও বলেছেন। তারপর মিজের উপর আশা ভরসা না রাখতে পারলে 

কোন কাজই হয় না । মনে স্থির প্রত্যয় থাকা চাই যে, আমি একাজ করবই করব। আমি ঠিক 
করতে পারব। এরূপ ভাবনায় নিজের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস এনে দেয়। সেরূপ লোক দিয়েই কাজ 
হয়। আর স্বামীজী যা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলে গেছেন তা হচ্ছে ত্যাগ । আমাদের দেশে 
চিরকাল ত্যাগের শাধনা চলে আমছে। স্বামীজী পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, ঈরধা, ছেষ এগুলি' 

০ পপি রি 
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বর্জন করে, ভালবাস। প্রচার ও প্রনার করতে বলেছেন । পরম্পরের মধ্যে চাই ভালবাসা, 

বিশেষতঃ যার! সমাজে পিছিয়ে পড়েছে, যারা অন্পস্ঠ, যার! অশিক্ষিত যাদের এতদিন আমরা 
লক্ষ্যই করিনি, তাদের দুঃখ-কষ্ট জানতে হবে। বুঝতে হুৰে যে, তাদের পরিশ্রমের ফলেই আমরা 
বড় হয়েছি ; এই বিষয়টি লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, তাদের উন্নতি ন! হলে তাদের সমাজে 
যথাযোগ্য মর্ধাদ| ন। দিতে পারলে ভারতবর্ধ উন্নত হতে পারে না । এই কথা বলে তিনি তার 

“বর্তমান ভারত” প্রবন্ধে দিওনির্দেশ দিয়েছেন--কিভাবে সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে নিজের ভাই 

বলে আপনার করে নিতে হবে । তোমর। সেট। পড়ে দেখবে । দে-নৰ পড়ে তোমাদের মন তৈরি 

করতে হবে, তারপরে তোমরা কাজে এগুবে। | 
শেষকালে আমি তোমার্দের একট! কথ! বলি। তোমর! হয়তে। অনেক লেকচার শুনলে, 

অনেক বই পড়লে, নানারকম চিন্ত।ও করলে কিন্তু তাতে কাজ কিছু এগুবে ন। । ইংরেজীতে একট। 

কথ। আছে-__-“4 ০10০৩ 01190800105 13 08016 11120, & (01 01 (811.৮ এক টন কথার 

চাইতে এক আউন্স কাজ গুরুত্বপূর্ণ । সেইজন্য বলছি, তোমর। যদি অল্প কিছুও কাজ করতে পার 
তাহলেও ভাল । ছেলেমেয়েরা যারা এখানে এমেছ তোমরা তোমাদের আশপাশে যারা 

অশিক্ষিত রয়েছে তাদেরকে একটু লেখাপড়া শেখাতে পার ; তাদের একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন 
থাকতে শেখাতে পার ; তাদেরকে ভাল কথা বলে ব৷ ধর্ম উপদেশ দিয়ে একটু সাহায্য করতে 

পার। অবশ্য বড় বড় সংস্থ। (0188101540101)) করে সংস্থার মাধ্যমে এসব কাজ হতে পারে, 

কিন্তু বড় রকমের সঙ্ঘ-সংস্থ। ছাড়। একাজ হতে পারে না, এট। ঠিক নয় । আমলে যেটা! সহজসাধ্য, 
সেট! হচ্ছে তোমরা! নিজের। চার-পাচজন একত্রে মিলিত হয়ে কিভাবে গীয়েতে উন্নতি হতে পারে 

সেটা ভাবনা-চিস্ত। করে অনায়াসে কাজে এগিয়ে যেতে পার । সেইজন্য তোমাদের বিশেষ করে 
বলছি, স্বামীজীর রচনা পড়ে চিন্ত! করে তার আর্দেশমতে। কাজ করতে না পারলে আর কি লাভ 
হল? ন্বামীজী তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশ। করে গিয়েছেন, আরও বলে গিয়েছেন যে, 
তিনি যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন তা তিনি যুবকবৃন্দের উপর অর্পণ করে দিয়েছেন। 
উত্তরাধিকারীরূপে তারা স্বামীজীর পরিকল্পিত এ-সব কাজের দায়িত্ব বহন করবে, এ-আশ! তিনি 
পোষণ করতেন । আশ! করি, তোমর! স্বামীজীকে নিরাশ করবে না। সেইজন্য আজ তোমর৷ 
সন্কল্প গ্রহণ কর 'যে স্বামীজীর কাজে তোমরা লেগে যাবে, আর ম্বামীজী যে-পথে ভারতবর্ষকে 
নিয়ে যেতে বলেছেন সেই পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 

তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আজ এখান থেকে যাবার আগে তোমর! মনে মনে 

একটা স্থির সংকল্প গ্রহণ করবে । দেখবে তোমরা যতই স্বামীজীর কাজ করবে ততই তোমাদের 
ভিতর থেকে শক্তি খুলে যাচ্ছে। একট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একটা যুবক ছেলে একাই জঙ্গলে গিয়ে 
উপজাতিদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করছিল। সে-সময়ে তার সঙ্গে কেউই ছিল না । আজকে 
দেখছি অনেক লোক, সরকারী লোক বে-সরকারী লোক, তার পিছনে দৌড়াচ্ছে। কাজ অনেকটা 
এগিয়ে গিয়েছে । ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ করছে । সেইজন্য বলছি, আত্মবিশ্বাস থাকলে 
তোমরা সব কিছুই করতে পারবে, এ-কথাটা মনে রাখলেই হুল। স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমার্দের 
উপর বধিত হোক ! তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা । 



“কত কম ফল ভুজ্িতে হইবে; 

পৌরাণিক যুগে সোমক নামে এক ধাগ্নিক 
রাজা ছিলেন। তাঁর একশত রানী--ধার! 

সবাই ছিলেন যেমন ধাস্সিক, তেমনি রূপে-গুণে 
সমান। কোন সন্তান ন। থাকায় তাদের মনে 

খুব ছুঃখ ছিল। অবশেষে বৃদ্ধ বয়েসে রাজার 

এক রানীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 

করে। রাজা ও একশত রানী পুত্রের মুখ দর্শন 

করে মহা খুশি । রাজা পুত্রের নাম রাখেন জন্ত। 

একশত মায়ের একটি পুত্র। তাই সেই 

পুত্রের উপর রানীদের ন্সেহধারা শতধারায় 

বর্ধিত হত। পুত্রের স্থখের জন্য রানীরা সবাই 
মিলে সর্বদা চেষ্টা করতেন। একবার পুত্র 
জস্তর কোমরে একটা পিঁপড়া কামড়ায়। সে 

চিৎকার করে ওঠে। বালক পুত্রের সহসা 

চিৎকারে তার জননীগণও তার ছুঃখে উচ্চৈঃম্বরে 

চিৎকার করতে থাকেন। অন্তঃপুরের মধ্যে মহা 

কোলাহল । 

রাজা সোমক খাত্বিক ও অমাত্যগণের দ্বার 

পরিবেষ্টিত হয়ে রাজকর্ম পরিচালন করছিলেন । 

হঠাৎ অন্তঃপুরের কোলাহল শুনে একজন 
দৌবারিককে ভিতরে পাঠালেন ব্যাপার কি খবর 
আনার জন্য । দৌবারিক দ্রুত খবর নিয়ে এসে 
জানাল যে) রাজকুমারকে পিঁপড়া কামড়ানোর 

জন্ত তার ক্রন্দন ও রানী-মাভাদের এই বিলাপ। 

রাজ! অন্তঃপুরে গিয়ে সকলকে সাত্বনা দিয়ে 

আবার রাজসতায় ফিরে এসে মন্তব্য করেন : 

সংসারে যার একমাত্র পুত্র তাকে ধিক! তার 

থেকে পুত্র না হওয়া ভাল। কারণ একপুজের 

অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা আকুল হয়ে থাকতে হয় । 

তারপর খত্বিকদের উদ্দেশে রাজা সোমক 

বললেন : হে ব্রাঙ্মণগণ ! আমার শতপত্বী থেকেও 

একটি মাত্র পুত্র লাভ করেছি। এর ফলে 

আমাদের যাতনার আর শেষ নেই। এখন 
আমার ও পত্বীগণের যৌবন গত, ফলে আমাদের 
সকলের প্রাণ এ পুত্রের উপর নিবন্ধ হয়েছে। 

এমন কোন যুক্তিযুক্ত কর্ম কি নেই, যার দ্বারা 
আমি শতপুত্র লাভ করতে পারি? 

খত্বিকদের মধ্যে একজন বললেন : হে 

মহারাজ! শতপুত্র লাভের কর্ম আছে; তবে 

আপনি কি সে-কর্ষ করতে সমর্থ হবেন? 

রাজা সোমক উল্লসিত হয়ে খ্বত্বিককে 
বললেন : হে ভগবন্! সে কার্ধ বা অকার্ধ যাই 

হোক আপনি সেই কর্মের কথা বলুন, যার দ্বারা 
আমি শতপুত্র লাভ করতে পারব। 

খত্বিক রাজার অভয় বাণী শুনে বললেন :. 

হে রাজন! আমি যে যজ্ঞ করব, তাতে আপনার 

একমাত্র পুত্র জন্তকে চবি মাখিয়ে আন্ুতি দিলে 

যজ্ঞকর্ম পূর্ণ হবে। তখন জ্ঞভূমি থেকে যে গন্ধ 
বেরহবে তা আপনার পত্বীগণ আঙ্াণ করলে 

তারা সকলে একটি করে বীর্ধবান পুত্র গ্রসব 
করবেন। আর আপনার এই জন্ত নামে পুজি 
তার পূবের মাতার গর্ভে আবার জক্মগ্রহণ 
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করবে। তা আপনি বুঝতে পারবেন তার 
বামপার্ে স্বর্ণবর্ণের চিহ্ন দেখে । 

রাজা পুত্র কামনায় পত্ধীগণের বাধা সত্বেও 
এ খত্বিককে দিয়ে যজ্জ করালেন অবশেষে 

প্রত্যেক রানী গর্ভ ধারণ করলেন। যথাসময়ে 

রাজার একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করল। 

জন্ত নামে পুত্রটিও আবার তার জননীর গর্ডে 

জন্মাল। আগের মতোই সে পিতা-মাতার 

প্রিয় হয়ে উঠল । সবার স্সেহ ও আশীর্বাদে সে 

ক্রমে বড় হতে লাগল। 

কিছুকাল পরে রাজা! সোমকের সেই খাত্বিক 
পরলোকে গমন করলেন এবং তার কিছুকাল 

পরে রাজারও দেহাস্ত হল। 

মৃত্যুর পর সোমক তার যাজককে নরকে 

হুখভোগ করতে দেখলেন। তিনি তাঁকে 

জিজ্ঞাসা করলেন : হে ত্রাঙ্গণ! আপনি নরকে 

ছুঃখভোগ করছেন কেন? 

উত্তরে নরকাগ্িতে সন্তপ্ত ব্রাহ্মণ বললেন ; 

নানাগ্রসঙ্গে ভ৪ 

সম্তপ্ত ব্রাহ্মণের কথ! শুনে সোমক মনে মনে 

দুঃখিত হলেন। তিনি ঘমরাজকে বললেন | 
হে ধর্মরাজ! আমার্ যাঁজককে মুক্ত করে দিন। 
আমি তার প্রতিনিধি হয়ে নরকভোগ করব 
কারণ আমার জন্তই তিনি নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ 

করছেন । 

ধর্মরাজ বললেন : হে রাজন্! কর্মকারীর 

কর্মফল সে ভিন্ন অপরে কেউ কখনও ভোগ করে 

না। তোমার জন্য এই যে দেখছ এই সব কর্মফল 

নির্দিষ্ট আছে। 

সোমক বললেন: হে ধর্মরাজ! আমার 

জন্ত অনুষ্ঠাননকারী যাজককে আমি পরিত্যাগ 

করে পুণ্যফলভোগ করতে চাই না। আমার 

পুপ্যকর্মে তারও সমান অধিকার আছে। আমি 
চাই তার সঙ্গে সমান ভাবে পুণ্যফল ও নরকভোগ 

করতে। 

তখন ধর্মরাজ বললেন £ হেরাজন্! বেশ 

তাই হোক। তবে আগে তুমি ব্রাহ্মণের 
হে রাজন্! তোমার সন্তান উৎপাদক-যজ্েে সঙ্গে নরকভোগ কর, পরে পুণ্যফলতোগ 

পৌরোহিত্য করেছিলাম_-তার কর্মফলে এই করবে 

নরকাণ্নির যস্ত্রণাভোগ করছি। [ মহাভারত, বনপর্ব অবলম্বনে । ] 

স্মারতি-সঞ্চয়ন 
'রামকুষ্ণ-বিবেকালন্গ-প্রচার 

শীত্ীন্বামীজীর অন্যতম শিষ্য পৃজ্যপাদ জান 
মহারাজ দেশের তদানীন্তন যুবসমাজের মধ্যে 

শ্বীরামকু্চ-বিবেকানন্-ভাবাবেগ সঞ্চারণায় 
একজন চিরস্মরণীয় পথিকৎ। 'রামক- 

বিবেকানন্বপ্রচার নামে তাঁর একটি অলক্্য 
অনাড়ম্বর কিন্তু বন্ুবিদিত ভাবপ্রচার যন্ত্র ছিল, - 
যা তখনকার 'দিনে কেন, ইর্দানীং কাল পর্ধস্ত 
মৌলিকতায়: অতুলনীয়, কার্বকারিতায় অনন্ত। 
ছোট-বড় নানা আকারের পন্জ-পুস্তিকাদিও 

তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে মুগ্রিত করেছিলেন 
_এী একই উদ্দেশ্তে। উদ্দেশ্ট__-রামকষ- 

বিবেকানন্দ-প্রচার । এই ভাবপ্রচারের ভূমিকা- 

স্বরূপ জ্ঞান মহারাজের লেখা একটি “নিবেদন” 

এখানে পুনঃংপ্রকাশিত হচ্ছে, _- প্রচারমুখর 

বর্তমান কালেও যার তাৎপর্য অপরিসীম। 

উল্লেখ্য, তিনি নিজেকে প্রকাশক" বলেই ব্যক্ত 

করেছেন, লেখকরূপে কোথাও ম্বনাম উল্লেখ 
করেননি । 



৭ উদ্বোধন 
তত 

॥ নিবেদন ॥ 
এই প্রচারের নাম--রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ 

প্রচার। ভাবপ্রচারই এর উদ্দেস্ট । যে প্রচার 

বাহির হয়, প্রভুই তার যোগান দেন। আমি 
বাহির করি মাত্র। সেই জন্তই প্রকাশক বলে 

আমার নাম থাকে । প্রকাশকের সকল কারও 

আমাকে করতে হয় না। যারা 'প্রচার'কে 
ভালবাসে তারাই ইহাতে সাহায্য করে। তারা 

জানে এ আমার কাজ নয়-_ঠাকুর-ন্বামীজীর 
কাজ। তারা ভালবাস! থেকে এই কাজ করে। 

কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাস! থেকে নয়--ধার 

কাজ তার প্রতি ভালবাস।। এই ভালবাসায় 

স্বার্থ নেই। তার। নাম-যশও চায় না। “যেমন 

[ ৮৭তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

কথাই জিজ্ঞাস৷ করে না। শুধু কাজ করে যায়। 
“কোন প্রশ্নে তোমাদের নাহি অধিকার, 

কাজ কর, করে মর,__ 

এই কর সার ।” 

ইহাই একমাত্র কথা । 
স্বামীজীর নিকট হইতে প্রচার সম্বন্ধে ঠাকুরের 

যাহা উপদেশ পাইয়াছি-__-তাহা নিয়ে প্রদত্ত 

হইল 

“প্রকৃত প্রচার কয় রকম জান? লোককে 

না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার করা 

হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে 

যথার্থ প্রচার করে। যে আপনি যুক্ত, শত শত 
লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা 

লয়। দৃষ্টাস্তত্বরূপ ঠাকুর বলতেন, ফুল ফুটলে 

করান তেমনি করি” এই ভাব নিয়ে তারা চলে, ভ্রমর আপনি এসে জুটে |” অলম্ ইতি-_ 
অগ্র পশ্চাৎ ভাবে না। সে-জন্ত তারা কোন প্রকাশক 

সাপের কামড় 
সাপের কামড় একটি জনন্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংখ্যাটা একটা অনুমান মাত্র। ভারতে একটি 

সমস্য! বিশেষ করে এশিয়ার গায়ে-গঞ্জে। কারণ 

এশিয়াতে ধরতে গেলে সবরকমের বিষাক্ত 

সাপের দেখা মেলে, ভাতীয় বা সাগরে, কেউটে বা 

গোখরো, শঙ্খচুড়, শাখামুটে, কালাচ (শিয়রঠাদ1), 

চক্জবোড়া, রাজবংশী, পাহাড়ীচিতি, এমনকি এমন 
ধরনের কেউটে__-য! তিন-চার মিটার দুরে ফনা 
তুলে দাড়িয়ে মুখ থেকে বিষ ছিটিয়ে দিতে পারে 
থুথু ছুঁড়ে দেবার মতে! করে-__পবার দেখা মেলে 
এশিয়াতে--এদের সবাই ভারতেও আছে। 
গ্যাবুন ভাইপার বলে চন্ত্রবোড়া৷ জাতীয় একরকম 
সাপ পাওয়া যায় এশিয়ার কোথাও কোথাও, 
য| কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হতে পারে । 

এশিয়ার বিভিম্ম দেশ থেকে বছরে বিষাক্ত 
সাপের কামড়ে মার! যায় ১০১*** লোক। 

পুরানো পরিসংখ্যান অন্থ্যায়া বছরে মৃত্যুসংখা। 

২৫,০০০ । কিছুদিন আগে আরেকটি পরিসংখ্যানে 

বল। হয়েছে, শুধু ভারতেই বিষাক্ত সাপের কামড়ে 

বছরে ১০১*** লোক মারা যায়। আসল মৃত্যুর 
সংখা! হয়তো! আরও বেশি । 

বার্মাতে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার পৃথিবীর 
মধ্যে সব থেকে বেশি--ওখানে বছরে ১১০০০ 

লোককে দাপে কামড়ায়, মৃত্যুহার ১* শতাংশ । 

ভারতে ২ লাখ লোককে প্রতি বছর সাপে 

কামড়ায়, বেশির ভাগ কামড় খায় সন্ধ্যা ৬টা 
থেকে মধ্যরান্ি পর্ধস্ত-_এদের বেশির ভাগই 

চাষী। যারা সুত্রে মাছ ধরে, তার্দের কেউ 

কেউ সমুস্্রমাপের কামড় খায়। এখানে বল 
দরকার, প্রায় সব সামরিক সাপই বিষাক্ক। 



মাথ, ১৩৯১ ] 

ভারতে প্রায় ৩০ ধরনের সামুদ্রিক সাপ আছে। 

ভারতে প্রায় ৭ ধরনের বিষাক্ত সাপ দেখতে 

পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ায় সমুদ্রসাপের 

কামড়ের খবর বেশি পাওয়া যায়, কামড়ায় যারা 

মাছ ধরে সমুভ্রে, তাদের । 
পশ্চিমবঙ্গের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া 

গেছে । সরকারী পরিসংখ্যান, কিন্তু দশ বছরের | 

হয়তো আসল ঘটনা কমবেশি, সম্ভবতঃ বেশিই 

হবে, কিন্তু মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়, যা 

অন্ত কোথাও পাওয়। ছুর্পভ। ১৯৬৯-_-১৯৭৮ 

পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রায় ৭৫১০০ লোককে 

সাপে কামড়েছে। এদের মধ্যে মৃত্যুর হার 

৩ শতাংশ । 
বিষাক্ত সাপে কামড়ালে দেখা গেছে, ৫০ 

শতাংশ ক্ষেত্রে তারা ঠিকমতে! বিষ চালতে পারে 
না। পরিসংখ্যান বলছে ১৭ জনকে কেউটে 
কামড়ালে মরবার সম্ভাবনা থাকে একজনের মাত্র; 

আধুনিক চিকিৎসায় তা আরও কমানো! যায়। 

কাজেই সাপে কামড়ানোর ফলে মৃত্যু যে খুব 

নানাপ্রসঙ্গে ৭১ 

বেশি হবে এই ধারণ! অমূলক বরং উপ্টোটাই 
সত্য। 

প্রাথমিক চিকিৎসা কী হবে? সময় বেশি 

নেওয়া চলবে না । প্রথমে যাকে সাপে কামড়েছে, 

তাকে সাহস দিতে হবে, কামড়ানোর জায়গাটা 
ধুয়ে বা মুছে দিতে হবে, যাতে যদি কোন বিষ 

লেগে থাকে, চলে যাবে। যে জায়গায় কামড়েছে, 

সেটা যেন নড়াচড়া না করে, এজন্যে রোগীকে পূর্ণ 
বিশ্রাম দিতে হবে। রোগীর সাহস বাড়াবার 

জন্তে একটা বাধন দেওয়া! চলতে পারে,__তারপর 

সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে কাছের কোন 

্বাস্থ্যকেন্দ্রে | হানপাতালে, যেখানে আ্যার্টিভেনম 

পাওয়া যায়। যত তাড়াতাড়ি আযা্টিভেনম দিয়ে 

চিকিৎসা কর! হবে, তত বাচার সম্ভাবনা বাড়ে। 

কিন্তু দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গেও_-যেখানে মানুষ 

বেশি শিক্ষিত ও সজাগ, সেখানেও স্বাস্থ্যকেন্তরে 

আসার আগে ৮* শতাংশ রোগী ওঝার ঘর ঘুরে 
আসে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুহার আরও কমবে 
এই কুসংস্কার যদি কাটে। 

দেশ-বিদেশ 
অস্ট্রেলিয্বার ফুল ও পশুপাখি 

অজন্র ফুলের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় 

অস্ট্রেলিয়ায় । সেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা 

থেকেই শত শত রকমের ফুল ফুটে থাকে । সব 
জাতীয় ফুল অস্ট্রেলিয়ার সব জায়গায় পাওয়া যায় 

না। বৈচিত্রময় এবং উৎকৃষ্ট ধরনের ফুল দেখতে 

পাওয়া যায় বালীপ্রধান জমিতে, উপত্যকা 

তুমিতে ও পাহাড়ের ঢালু জায়গায় । নিউ- 
সাউথ-ওয়েলসে খুব সুন্দর সুন্দর লাল ফুলের গুচ্ছ 

দেখতে পাওয়। যায়। ভিক্টোরিয়! গ্রামপিয়ানে 

যে ২* রকম জাতির ফুল দেখা যায় তা আর 
কোথাও পাওয়া যায় না। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় 
অনেক দুপ্রাপ্য ফুল দেখতে পাওয়া যায়। অদ্ভূত 

অদ্ভুত ২,০০০ জাতির ফুল এখানে ফোটে। 

অস্ট্রেলিয়ার মান্য ফুলের ব্যাপারে বড় শৌখীন। 

প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে একট! ফুলের বাগান 
অবশ্তই থাকে । ফুল না হলে যেন তারা বাস 

করতে পারে না। 

ফুল যেমন অস্ট্রেলিয়ার অত্যাশ্চর্য সম্পদ 

তেমনি সেখানকার পশুপাখিও বড় অদ্ভুত। 

এখানে এমন অনেক পশুপাখি দেখতে পাওয়! 

যায় যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। 

এখানকার জন্তজানোয়ার ঘাস-খেগো । 

স্তগ্তপায়ী মাংসাশী জস্তজানোয়ার এখানে নেই 

বললেই চলে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ সমুদ্র-বে্টিত 
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হওয়ার জন্য অন্য দেশ থেকে মাংসাশী জস্ত 

জানোয়ার এখানে আসার স্থযোগ পায়নি 

ঘোড়া, হরিণ, বিড়াল প্রভৃতির পরিবর্তে এখানে 

দেখতে পাওয়া যায় অদ্ভুত থলিযুক্ত গ্রাণী। থলি- 
যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে কাঙ্গারু পৃথিবী বিখ্যাত। 

সাধারণত তাদের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং ওজন 

৯* কিলোমিটারের মতো হয়। ৪ রকম জাতির 

কাঙ্গার এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা 

সবাই নিরামিষাশী ও মাটির নিচে বাস করে। 
এরা ৯ মিটার দুরত্ব এক লাফে যেতে 

পারে। দৌড়ায় ঘণ্টায় ৪৭ কিলোমিটারের 

মতো । 

শাস্ত ও নিরীহ কোয়াল। ( ৪.০৪1৪ ) নামে 

এক ধরনের প্রাণী আছে। এদের উচ্চতা অর্ধ 

মিটারের বেশি হয় না। গায়ের লোম ধূসর- 

বাদামী রঙের । কান গোলাকার এবং নাক খুব 

তীক্ষ। এরা বাস করে গাছে এবং পাতার রস 

খেয়ে বেচে থাকে । এদের সাধারণত দেখতে 

পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে। 

পূর্বে স্তন্যপায়ী ও মাংসাশী থলিযুক্ত কিছু কিছু 

গ্রাণী অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যেত। তারা৷ ছিল 

পোকামাকড় খাওয়া ই'ছুর। এই হুর জাতীয় 
প্রানী আর্দিবাসীদের কাছে বিড়াল এবং 

তাসমানিয়াদদের কাছে বাঘ ও শয়তান নামে 

পরিচিত ছিল। কিন্ত আজ আর অস্ট্রেলিয়ার 

প্রধান ভূমিতে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। 

তারা “ডিঙ্গোদের ভয়ে পালিয়ে গেছে। এশিয়। 

থেকে আদিবাসীরা যখন অস্ট্রেলিয়ায় যায় তখন 

তারা সঙ্গে করে নেকড়ে জাতীয় বন্য কুকুরকে 

নিয়ে যায়। এই কুকুরকে ডিঙ্গো। (৫108০ ) 

বলে। পরে আদিবাসীদের কাছ থেকে তারা 

জঙ্গলে পালিয়ে যায়। তবে তার। তাস্মানিয়াতে 

ষেতে পারেনি। 

কাঠঠোকরা, শ্রকৃনি ও মরাল ছাড়া 

[৮৭তম ৰ্ধ-_.১ম সংখ্যা 

অস্ট্রেলিয়ার নানারকমের পাখি দেশ-বিদেশে 
যায়। এখানে নানারকম রঙের তোতাপাখি 

আছে। প্রায় ৬ রকম জাতির তোতাপাখি 

এখানে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সমুত্র- 
তীরে কালো রঙের রাজহাম দেখতে পাওয়। 

যায়, যা আর কোথাও দেখা যায় শা 

গৃথিবীখ্যাত ল্যায়ার বার্ড (116 ৮৫) 

অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত 

এদের দেখতে পাওয়া যায় কুইন্সপ্যাণ্ড ও উত্তরে 

নিউ-সাউথ-ওয়েলসে ৷ এদের লেজ খুব বড় হয়। 

তবে ছোট লেজও দেখা যায়। স্ত্রীথেকে পুরুষ 

ল্যায়ারর] খুব সুন্দর গান গাইতে পারে । এর! 

মনের আনন্দে নাচে ও গান করে করে বেড়ায় 

যখন ওদের বাচ্চা হয়। নাচগানের জন্য এর! 

পৃথিবী-খ্যাত। 

ক্রলগ! (89188 ) নামে সারসের মতো! এক 

ধরনের পাখি পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় দেখতে পাওয়৷ 
যায়। এর! দল বেঁধে নাচে । দল বেঁধে নাচতে 

নাচতে এরা বু দূরে চলে যায়। চারটি ব 

ততোধিক ক্রলগ। একসঙ্গে একই তালে তাণে 

পা ফেলে নাচে। এই রকমভাবে ছোট ছোট 

দল করে একসঙ্গে বস্থ দল নাচে । যখন ওরা 

নাচে তখন ওদের পাখাগুলি প্রসারিত করে__ 

দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। 

আর এক ধরনের পাখি আছে যার। খুব 

নুন্দার বাস! বাধতে পারে । এই পাখি ১৬ রকম 

জাতির দেখতে পাওয়। যায়। প্রত্যেকে আলা 

আলাদা করে বাসা কাধে। প্রত্যেকের তৈরি 

বাসার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। 

অস্ট্রেলিয়ায় রঙ-বেরঙের বহু প্রজাপতি 
দেখতে পাওয়। যায় । বিশেষ করে কুইন্দল্যাডে 

খুব হুন্দর সুন্দর প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। 

২,১০ রকম জাতির মাছ অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র € 
নদীতে দেখতে পাওয়া যায়। 



ইতিহাস চিন্তায় বিবেকানন্দ 
গ্বামী সোমেত্বরানঙ্গ | প্রকাশক $ শ্রদ্ধা প্রকাশন, 

২৩৮ মানিকতুলা মেন রোড, ্জাট নং ৪৯। কাঁলকাতা-৫৪9। 

পৃঃ ৭+&২০; মূল্য ঃ পণ5শ টাকা । 

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ লিখিত আলোচ্য পুস্তকটি 

বিভিন্ন পত্র-পত্জিকায় ইতিমধো প্রকাশিত কয়েকটি 

প্রবন্ধের সংকলন, গুলির মূল বিষয়বস্ত হল স্বামী 
বিবেকানন্দের ইতিহাস-চিন্তা। গ্বামীজীর লেখা 

বিভিন্ন গ্রন্থ, বিশেষত বর্তমান ভারত', প্রা ও 

পাশ্চাত্য? এবং পরিত্রাজক' নামে তার তিনটি 

মৌলিক প্রচনা, তাঁর বক্তৃতা ও পত্রাবলী থেকে 
লেখক বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে ইতিহাসের গতি- 
প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ 
সন্বপ্ধে শ্বামীজীর মতামত বিশ্লেষণ করেছেন। এবং 

তার পাশাপাশি কার্ধ মার্কলঃ ভেবার, বার্কলে, 

টয়েনবী, ফিশাব। উইল তূর্যাণ্ট প্রমুখ পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিক ও লমাজতত্ববিদ্দের বক্তব্য উদ্ধৃত 
করে এদের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। 

বিশ্বইতিহা আলোচনায় শ্বামীজীর মৌলিকন্থ 
পরিস্ছুট করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্ত বলে 
মনে হয়। 

প্রকাশকের নিবেন” ও ভূমিকা থাদে 
ালোচ্া গ্রন্থটি, মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । 

'ইতভিহাস চেতনার ভূমিকা? অধ্যায়ে লেখক মানব- 
সভ্যতার বিকাশের মূল সুত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন 
পাশ্চাত্য মনীধীর মন্তব্য উদ্ধত করে এ বিষয়ে 

হ্বামীজীর বক্তব্য: 'জড়ের ওপর চেতনার 

আধিপত্য বিস্ত'রের ইতিহাসই পৃথিবীর ইতিহাস” 
১৩ 

পুস্তক সমালোচনা 

আলোচনা করেছেন। অগ্রগতির তাৎপর্ধ, 

পীষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক স্বামীজীর বিবেচনায় 

কোন্ এঁতিহাসিক ঘটনাকে প্রগতিশীল, আর 
কাকেই বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায়, তা নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। ন্বামীজীর বক্তব্যের মূল 
কথ।,-্রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতা যখন কোন ক্ষুদ্র 
গো্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তখন সভ্যতার 
সংকোচন ঘটে এবং প্রতিক্রিয়ার সুচনা হয়; 

বিপরীত ভাবে এ ক্ষমতা যখন জনসাধারণের 

মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই সভ্যতার প্রগতি লিও 
হয়। “পরী সমাজ" নামে পরবতী অধ্যায়ে 
লেখক বিশেষ ত্বাবে ভারড় ও চীনের ইতিহাস 

আলোচন। করেছেন, এবং এই ছুই দেশে উৎপান 
ব্যবস্থা, লমাজ-গঠনের বৈশিষ্ট, ধর্মের ভূমিকা 

প্রভৃতি বিষয়ে ম্বামীদীর বিক্ষিও মন্তব্যগুলি একত্র 

করে তাদের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। দাস-প্রথা, 

মামন্তরতন্ত্। আম্লাতন্ত্। ভূমির অধিকার ইত্যাদি 

বিষয়ে প্রাচা ও পাশ্চাত্য মমাজের মৌলিক 
পার্থক্য তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন । 

ইতিহাস প্রসঙ্গে মার্ক ও বিবেকানন্? নীর্ঘক 

অধ্যায়ে লেখক এই ছুই মনীষীর ইতিহাস-- 
চিন্তার মৌলিক পার্থকা নির্দেশ করে ম্বামীজীন 
দৃষ্টঙ্গিকেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন। “ইতিহাসে শ্রেণী-শালনের বূপবৈচিআা? 

এবং 'একালীন বিশ্বে রাষ্ট্রুরিত্র' এই ছুটি অধ্যায়ে 

লেখক প্রধানত স্বামীজীর “বর্তমান ভারত” বইটির 
অনুদরণে তার উল্লিখিত শ্রেণীগুলির (ক্রাম্ষণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র) বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি 



৭8 উদ্বোধন 

শ্রেণীর শাসনের ভাল-মন্দ দিকগুলি আলোচন৷ 
করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর কোথায় কোন্ 

শ্রেণীর শাসন চলেছে লেখক তাও স্বামীজীর 

বক্তব্য অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করেছেন । ভারতীয় 

ধর্মান্দোলনের ইতিহাস" অধ্যায়ে লেখক বৈদিক 
যুগ থেকে আরম্ত করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
ভারতে যে-সব ধর্মান্দোলন ঘটেছে তাদের 

কয়েকটিকে বেছে নিয়ে সেগুলির এঁতিহাসিক 

তা্পর্ধ ব্যাখ্যা করেছেন। যুগ যুগ ধরে 

ভারতাত্ম। কিভাবে ধর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ 

করেছে তা-ও এখানে স্ুনারভাবে দেখানো 

হয়েছে। এর পরবর্তী প্রাচীন বিশ্বে সমাজ- 

বিকাশের ধারা” অধ্যায়টি মূলত একটি এতিহাসিক 
ও সমাজতাত্বিক আলোচনা । প্রাচীন কালে 

বিভিন্ন দেশে সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস 
এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, বিনিময়- 

প্রথা/উ*”*?ন ব্যবস্থা, বিবাহ-প্রথা গ্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়কে কেন্দ্র করে । গান্ধী, লেনিন, বিবেকানন্দ” 

অধ্যায়টি একটি তুলনামূলক, মনোজ্ঞ আলোচনা । 

“নিবেদিতার দৃষ্টিতে স্বামীজীর বাণী” শীষক শেষ 
অধ্যায়টি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর এঁতিহাসিক 

ভূমিকা ও তাৎপর্ধ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার 

কয়েকটি বিতর্কমূলক উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা। 
বইয়ের শেষে লেখক একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থপত্ধী 

সংযোজন করেছেন উৎসাহী পাঠকদের এই বিষয়ে 
আরও পড়াশোনার ব্যাপারে সাহায্য করতে। 

বিশ্ব-ইতিহাস বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের 
বিচার ও বিঙ্গেষণ সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটি 
নিঃসন্দেহে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ । পথিকৃৎ-এর 

মর্ধাদা দাবী না করলেও লেখক এই বইটিতে যে 

বলিষ্ঠ চিন্তা ও সুক্ষ বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন 

তার জন্ত তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তার 

বছ বক্তব্য বিতর্কমূলক বলে মনে হবে মার্কসবাদী 
এঁতিহাসিক ও সমাজতাত্বিকদের কাছে । কোন 

[ ৮৭তম বর্ধ--১গ সংখ্যা 

কোন ক্ষেত্রে হয়তো তিনি মার্কসের বক্তবোর 

অতি সরলীকরণ করেছেন, বিশৈষত “ইতিহাস 

প্রসঙ্গে মার্কস ও বিবেকানন্দ অধ্যায়ে । কিন্তু এই 

প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ইতিহাপ-চিন্তার 

যে গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে কোন 

চিন্তাশীল ব্যক্তিই একেবারে অস্বীকার করতে 

পারবেন না। ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ- 

বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে স্বামীজীর প্রজ্ঞার একটি 

অপেক্ষারুত অনালোচিত দিককে তুলে ধরতে 

এই বইটি বিশেষ সাহায্য করবে। বতমান 

সমালোচকের মতে বইটির আসল পার্থকতা 

সেখানেই । বইটির একটি ইংরেজী অনুবাদ 
একাস্ত বাঞ্চনীয় । একমাত্র অভিযোগ- বইটির 

মুদ্রণকার্ধ তেমন ভাল হয়নি । 

_- ডক্রর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক, যাদবপুর বিদ্বাঁবদ্যালয় 

রামকৃষ্ণের জীবন-__রোমা রোল । অনুবাদক £ 
খাব দাস। প্রকাশক £ ওীরয়েশ্ট বুক কোম্পানি, 
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মাকে্ট, কাঁলিকাতা-এ | পণ্গম 
সংস্করণ | পচ্চা ৮+২২৬। মূল্যঃ কুঁড়টাকা। 

ভারতের খধি-কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হইয়াছিল 
_-একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ি। যুগ যুগ ধরিয়। 

বছ সাধক নিজ নিজ সাধনার ধারা অবলম্বন 

করিয়া পরিসমাপ্তিতে সেই এক অদ্বিতীয় তূম। 

আনন্দসত্বায় প্রতিচিত হ্ইয়াছেন। কিন্ত 
সমন্বয়াদর্শ শ্রীরামকুষ্জ-জীবন নজীরহীন, অনবস্থ। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : “বন্থসাধকের বহুসাধনার 

ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা / 
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে, নৃতন তীর্থ 
রূপ নিল এ-জগতে ।” “অসীমের লীলাপথে" এই 
'নৃতন তীর্ঘে” ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য পৃথিবীর 
৮ রা শ্রেষ্ঠ মনীষা রে 4 
জীবন, করেন। কুশলতায় 
যুক্তি ও পি ৯০৬ দৃ্িতে 
এই মহাজীবনকে রোল! অবলোকন করিয়াছেন 
_শ্যাহা পাঠককে এক আনন্দলোকে! লইয়া 



মাঘ, ১৩৯১] 

উপস্থাপন করে। এঁক্যের পূজারী রোলার 
ভাষায় : “সকল নির্ঝর ও সকল নদীর যেখানে 

মিলন ঘটিয়াছে, সেই বিধাতারূপী মহানদীর 

মহাসঙ্গমকে রামরুষ্খ যে কেবল নিজের মধ্যে 

অন্যদের অপেক্ষা পূর্ণতরবূপে কল্পনা করিয়াছিলেন 

তাহাই নহে। তিনি নিজের মধ্যে তাহা৷ সংঘটিতও 

করিয়াছিলেন ।**'সেই কারণেই আমি পৃথিবীর 

মহাতৃষ্ণ দূর করিবার মানসে তাহার নিকট এই 

স্ব্প শুদ্ধবারি আহরণ করিতেছি ।*..পৃুত এই 

উৎস, পৃত এই শ্রোত-পথ, পৃত. এই সঙ্গম। 

এইরূপেই আমরা এই নদীর মধ্যে, ইহার ক্ষদ্রবুহৎ 

উপননীগুলির মধ্যে, এমন কি সেই মহাসমুত্রের 
মধ্যে-_-আলিঙ্গন করিব জাগ্রত বিধাতার গতিমান 

সমগ্র বিশ্বকে ।” (পৃঃ ২)। প্রাচ্যের পাঠকদের 

উদ্দেশে উপরোক্ত কথার পর তিনি বলিতেছেন £ 

“আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন শরতের ফসল 
আনিয়াছি, আনিয়াছি আত্মার এক নৃতন বাণী, 
ভারতের মহা-সংগীত। এই মহা-সংগীতের নাম 

রামকৃষ্চ।.*.তাই আজ আমি জ্বরবিকার-গ্রস্ত 

বিনিদ্র ইউরোপের কর্ণে সেই ধমনীর শোণিত- 

স্পন্দন ধ্বনিত করিতে চাই। চাই ইউরোপের 

শু ওষ্ঠাধরকে “অমরতার শোণিত-ধারায় সজল- 
সিক্ত করিয়া তুলিতে ।” (পৃঃ ৯,১১) 

মূল ফরাসী ভাষায় ১৯২৮ খ্রীষ্ঠাবে রচিত এই 

নবীন শরতের ফসল'-এর ইংরেজী তর্জম! বন্ু- 

পূর্বেই হইয়াছিল। প্রখ্যাত জীবনীকার ও 

অন্থবাদক শ্রীখবি দ্রাস প্রায় একুশ বৎসর পর 

ইংরেজী তর্জম। হইতে এঁ “ফসল? বঙ্গভাষাভাষীকে 
উপহার দেন প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া। 

পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপটে উদাহ্ৃত, 

অপরিচিত ব৷ স্বল্প পরিচিত ভাবগুলিকে বুঝিবার 

সবিধার জন্ত লেখক রোল প্রচুর ব্যাখ্যা ফুটনোটে 
দিয়াছেন_বঙ্গান্বাদে অতিরিক্ত ব্যাখ্যার 
সংযোজন এ ভাবগ্রহণে অধিকতর সহায়তা 

আমাদের 

সমালোচনা 4৫ 

করিয়াছে । নোবেল পুরফার বিজয়ী সাহিত্যিক 

রোমা রোলণর যুক্তি ও ভক্তিমিশরিত রচনার 

এমন রসপুষ্ট, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও যথার্থ অন্গবাদের 
জন্য শ্রীদান সকলের ধন্যবাদারহ। “পৃজ্যপাদ 

মাধবানন্দজী মহারাজ অন্বাদ দেখিয়! দিয়1”-ছেন, 

প্রকাশকের এই উক্তি নিঃসন্দেহে এই অনূদিত 

পুস্তকটির স্উচ্চ মানের কথাই ঘোষণ! করে। 

বর্তমান সংস্করণে সামান্য মুদ্রণ প্রমাদ রহিয়া 

গিয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদের ভাষা 

সহজতর এবং আক্ষরিক না হইলেই অধিক 
আদরণীয় হইত। যেমন: “বিশ্বকৌশিক”, 
(পৃঃ ৭8, ২১১), ধির্মাতআক শান্তি, (পৃঃ ৭৭), 

ধান্ুকী? (পৃঃ ৫), মা'--ভর করিয়াছেন” পেঃ ২৬), 

'কাপট্া” (পূঃ ৪), 'রামকুষ্জ গ্রাম্য চাষাড়ে (?) 

ভাষায়-..বলিতেন” ( পৃঃ ১৯৪), পরম সত্যের 
পরম জ্ঞান, পরম অসীম" (পৃঃ ১৭৯) ইত্যাদি । 
একটি স্থানে অর্থের অসঙ্গতিবোধ হইল : “কিন্ত 
জাতিবিচারের ব্যাপারে তাহার দাদার (?) 
অত্যন্ত গৌড়ামি ছিল” (পৃঃ ২০)। উদ্ধৃতির মধ্যের 
অধিকাংশ কথা কথামৃত বা লীলাপ্রসঙ্গ হইতে 
দেওয়! হইয়াছে-পর্বত্র অমনটি করিতে পারিঙ্গে 
আরও হৃদয়গ্রাহী হইত । 

যাহাই হউক, এই সামানা ক্রটি-বিচ্যুতি এ 
অনুবাদের রসাম্বাদনে কোন বাধাই স্যরি করে 
না-_বরং মনকে টানিয়া লইয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ- 
চেতনায়, যেখানে “তিনি যেন ন্নানার্ধা, তিনি 
ডূবিতেছেন, ভূবিবার পরমুহূর্তেই আবার ভাসিয়। 
উঠিতেছেন, আর সেই সঙ্গে তিনি বহিয়া 
আনিতেছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহা- 
সমুদ্রের লবণাক্ত আম্বাদ ।৮...( পৃঃ ১২৬) 

ঝকঝকে কাগজে পরিচ্ছন্ন লাইনো৷ টাইপে 
প্রায় নির্ভূল ছাপা এই আকধণীয় গেটআপের 
স্থন্দর বাধানো বইটি পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করিবে । প্রকাশকের আস্তরিক শ্রদ্ধ! ও স্থরুচিরই 
পহিচয় ইহা । শ্রীরামকষ্চ-ভাববাহী এই পুস্তকটির 
বহুল গ্রচার আমরা কামনা! করি । 

--ম্বামী সর্দেবানন্দ 
রামড়ক মিন লায়দাপাঠ 



উংসব 

বেঝুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তয 
আবির্ভাব-তিথি গত ১৩ জান্থআরি ১৯৮৫, এক 

ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিশেষ পুজা, হোম, পাঠ, 

ভজনকীর্তনাদির মধ্য দিয়ে পালিত হয় । মঠভূষি 
সারাদিন আনন্দ মুখরিত ছিল। দুপুরে গ্রায় 
১০১০৩০ ভক্ত নরনারীকে হাতে"হান্তে বগ্ধিত 

প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অঠপ্রাঙ্গণে ম্বামী 
আত্মস্থানদের সভাপতিত্বে ধর্ষনভায় স্বামীজীর 
জীবনী ও বানী আলোচন। হয়। | 

জাতীয় যুবদিবস 
বেলুড়মঠে প্রথম জাতীয় যুবদিবস গত ১২ 

জান্ুআরি, ১৯৮৫ অনথঠিত হয়। ১৬ থেকে 
৩০ বছরের ৫,৯০০ যুবক-যুব্তী এই অনুষ্ঠানে 

যোগধ্বান কয়ে । এরা প্রায় সবাই নিকটবর্তী 
সুল-কলেজেধ ছাত্রছাত্রী। তারা স্বামীজীর 

ভাবার্শে জাতীয় এতিহের উপর বক্তৃতা, 
আধৃত্তি, পাঠ ও আলোচনাদি করে। অনুষ্ঠান 
উদ্বোধন করেন রামরুষ। মঠ ও ঝামকু্। মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীম্জ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ । 

উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধিকে সকালে ও ছুপুরে 
প্রসাদ দেওয়। হ্য়। 

প্রায় প্রত্যেক শাখাকেন্জরে অতি উৎমাহের 

সঙ্গে এক গ্রেরণাপ্রদ পরিবেশে ম্বামীজীর বাণী ও 

সঙ্গীত সহ পথপরিক্রমা, আলোচনা, বস্তা, 

বিভর্ক, আবৃত্তি) ব্যায়াম-প্রদর্শন, স্বামীজীর বাণী 
সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা বিতরণ প্রস্তুতির 
মাধাযে জাতীয় যুবদিবম পালিত হয়। কিছু কিছু 

শাখাকেন্দ্রের আয়োজিত যুবদিবসে বিশিষ্ট হ্যক্তি- 
গণও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেম। নিচের 
শাখাকেন্দ্রগ্ুলি থেকে যুবদিবস পালনের সংবাদ 

আমাদৈর কাছে এসেছে: 

কাথি (মেদিনীপুর ) ভ্রীরামন্ষ্। মঠ ও মিশন | 
মোরাবাদি (বাঁচি) রামকষখ মিশন আশ্রম । 

গ্রামীণ সংবাঁদপত্র-পত্রিকার 
সম্পাদক-সম্মেলন 

গত ১ ও ২ ডিসেম্বর ১৯৮৪, মরেক্দ্রপুর 

রামকুষ্খ মিশন আশ্রমে গ্রামীণ সংবাদপক্র- 

পত্রিকার সম্পাঁক-সম্মেলনে ও পত্র-পত্রিকা 

প্রদর্শনী হয়। এই সম্মেলনে যোগদান করেন ২৪ 

পরগনা, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, মুশি্দাবাদ, 

পশ্চিমর্দিনাজপুর, হীওড়া, বর্ধমান, দাঞ্জিলিং ও 
কলকাতাকে ধরে মোট ১০টি জেলার ২৬ জন 

সম্পাদক-গ্রতিনিধি । ছুদিনের অন্থষ্ঠান পরিচালনা 
করেন রিবন” পত্রিকার সম্পাদক ডঃ; পার্থ 

চট্টোপাধ্যায় । নরেন্্পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
লোকশিক্ষা পরিষদ্দের পরিচালক গ্রশিবণন্কর 

চক্রবতাঁ গ্রতিমিধি-সম্পা্দকদের স্বাগত ভাষণ 

জানিয়ে বলেন : রামকৃষ*বিবেকানন্ের ভাবাদর্শে 
গ্রামীণ মান্থষের উন্নতিকল্পে পত্র-পত্রিকা কিতাবে 
সাহায্য করতে পারে তার জন্য এই লশ্মেলন 

ভাকা। নাবিক গ্রামনংগঠনে গ্রামীণ পত্র-পত্রিকা 

যাতে নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে এগিয়ে আসে 

তার জন্ত ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদ্বক- 
গ্রতিনিধিদের আহ্বান জানান । গ্রাম্মীণ সম্পাদক" 

গ্রতিনিধিরাঁও তাদের বক্তব্য রাখেন এই" 
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অনুষ্ঠানে । এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে 

উপস্থিত ছিলেন “যুগান্তর” পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক 
দেবব্রত যুখোপাধ্যায় এবং উিদ্বোধনে'র সংযুক্ত 
সম্পার্দক স্বামী অজজজানন্গ। তারা গ্রামীণ পত্র- 
পত্রিকার মাধ্যমে গ্রাম ও গ্রামবাসীর সব্বাঙ্গীণ 

কল্যাণ ও উন্নতির কিছু পথরেখা৷ নির্দেশ করেন। 

ভিত্তিস্থাপন 
গণ ১৩ জামুআরি ১৯৮৫, ৫বজুড় সারদা 

প্ীঠের 'সমাজ-সেবক শিক্ষণ মন্দির ভবনের 
ভিততিস্থাপন করেন রামক্ক মঠ ও রামরুফ 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্বজী 

মহারাজ। অনুষ্ঠানে বহু সঙ্গ্যামি-ব্রদ্ষচারী ও 
শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

ছাত্র-কৃতিত্ 
নরেন্দ্রপুর ক্সামরুষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রাথমিক 

বিদ্ভালয় শিশু বিদ্ভাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীরা গত 
১৯৮৩-ব বৃত্তি-পরীক্ষায় ২৪ পরগন৷ আলিপুর 

সারের মধ ১ম, ২য়, ৪র্থ ৬ ও ৯ম 

অধিকার করেছে । 

উৎসব 
মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গন্ত ১৫ 

থেকে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রশ্রমায়ের ১৩২তম 

আবির্ভাব উৎদব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 

উদ্যাপিত হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন 
গত ২* জানুআরি হাবড়া (২৪ পরগন! ) 

রামকুষ্খ-বিবেকানন্দ আশ্রম এবং রামকুষখ মিশন 
ইনস্টিট্ুট অব কালচারের বিবেকানন্দ স্টাডি 
সার্কেলের উদ্ভোগে বাণীপুরে উত্তর ২৪ পরগনা 
জেল ম্বামী বিবেকানন্দ-ভাবাহরাগী যুবসম্মেলন 

অন্থষিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বামী 
লোকেশ্বরাননদ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 

১৩ শত যুবপ্রতিনিধি সারাদিনব্যাপী এই লন্মেলনে 

রামরঞ্্েঠ ও রাঁযরুফ হিশন সংবাদ ধথ 

যোগদান করে। অন্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল 

“বিশ্ব যুববর্ধ এবং স্বামী বিবেকাননা ও আজকের 

যুবজীবনে কেন স্বামী বিবেকানন্দকে চাই” । প্রথম 

ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঘথাক্রমে 

স্বামী অকজজানন্দ এবং স্বামী শিবরূপানন্দ। 

সভা পরিচালনা করেন সাংবাদিক শ্রগ্রণবেশ 

চক্রবর্তী । যুধপ্রতিনিধিরীও আলোচনায় যৌগ 

দেয়। এই উপলক্ষে জেলাব্যাপী এক বস্তা 
গ্রতিযোগিভারও আয়োজন করা হয়। 

দস্তচিকিংসা! শিবির 
ীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ১৫ 

ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্ামলাতাজ ( উত্তরপ্রদেশ ) 

রামরুষ্ সেবাশ্রমে দাতব্য দবস্তচিকিৎসা! শিবির 

স্থাপিত হয়। ভাতে ১৬৮ জন রোগী চিকিৎদিত 
হন 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাপঃ কলিকাতা 

নিয়াঞ্চল ছাড়াও জলপাইগুড়ি, মুশিদা বাদ, বর্ধনান, 
নদীয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও ২৪ পরগন।--টি 

জেলায় প্রাথমিক ভ্রাণকার্ধ চলছে । 

পশ্চিমবঙ্গে শৈত্যত্রাথ : ২৪ পরগনা 
জেলার রহড়া বালক আশ্রমের চতুপ্পার্্বে অবস্থিত 
৫টি গ্রাম এবং ৪টি কলোনির ৫৩৩টি পরিবারবর্গের 

মধ্যে আশ্রমের তথ্বাবধানে ৩১৪৪৭টি পুরানো 
পোশাক ও ব্যবস্ৃত সোয়েটার ইত্যাদি বিতরিত 

হয়েছে। 

অন্ত্রপ্রদেশে ঘুর্নিবাত্যান্্রাণ : রাজমুন্্র 
রামরুষ মঠ ও রামকুষ্খ মিশনের মাধ্যমে ২০০ 

খানি ধুতি, ৮৪ খানি কম্বল, ১৫২ খানি বিছানার 
চাদর, ৭১৮টি লন, ৩৯৪টি মাছুর, ১৫ খানি 

তোয়ালে এবং ৩২৮টি ফতুয়া নেলোর জেলার 

ঘৃণিবাত্যাবিধবস্ত ভাকাডু, নাইডুপেটা এবং 
সুলুরপেটা তালুকের ৩৪টি গ্রামের অধিবাসীদের 
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মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়েছে । এছাড়াও 

উক্ত জেলার ১১০টি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে 
৫২১৬২ খানি ফতুয়া ও আগারওয়্যার বিতরিত 

হয়েছে। 

পশ্চিমবজে গঙ্গাসাগর মেলা চিকিওসা- 
ত্রাণ : সেবাপ্রতিষ্ঠান,। সরিষা ও মনসাদীপ 

কেন্দ্রের সহযোগিতায় গঙ্গাাগরে 'মকরসংক্রাস্তি 

মেলায় বিগত ১০--১৫ জান্ুআরি, ১৯৮৫-তে 

আউটভোরে ১,৭৩৬ জন এবং ইনভোরে ১৬ জন 

রোগী চিকিৎসিত এবং ২০ খানি স্থতীর কম্বল 

বিতরিত হয়েছে । 

উীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: মাপ্রাজের 
ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 

শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ও মন্দাপম শিবিরে আশ্রিত 
শরণারধীদের খাগ্চ বিতরণ ও শিশুদের শিক্ষা- 

প্রকল্পের কার্ধ যথারীতি চলছে। 

পশ্চিমবজ্ে পুর্বাসন : “নিজের বাড়ি 
নিজে কর” প্রকল্পাছসারে বন্যাবিধবস্ত বীরভূম 
জেলাক্ জাহানাবাদ, লাউদাহ, বেজরা এবং ৪টি 

অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্টে 
নির্মীয়মাণ ৫৩টি আবাসগৃহের কাজ যথারীতি 

চলছে। এছাড়া উক্ত পরিকল্পনাধীন বন্যায় 

ক্ষতিগ্রস্ত ১৩টি বাড়ির সংস্কারকার্ধ পরিসমাপ্ত। 

মেঘালয়ে পুনর্বাসন ও অগ্নিত্রাণ ; চেরা- 
পুপ্তী রামরুষ্ণ মিশন আশ্রয়ের মাধ্যমে মেঘালয়ের 
থানি পাহাড় অঞ্চলের অন্তর্গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 

পাটাঘাট গ্রামের ছুর্গত পরিবারবর্গকে “নিজের 

বাড়ি নিজে কর” প্রকল্লান্থদারে নিগিত ৬টি বাড়ি 
দান করা হয়। এছাড়। উক্ত গ্রামের দুর্গত 

পরিবারবর্গকে কম্বল এবং গুঁড়া ছুধ দেওয়া হয়। 

পূর্ব খাসি পাহাড় জেলাস্থিত শেলাবাজার 

এলাকা অগ্নিতে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 
স্থানীয় ছুর্গত অধিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্টে 

১৭টি বাড়ির “নিজের বাড়ি নিজে কর” প্রকল্ন 

[ ৮৭তম বর্ব-১ম সংখা 

শিলং আশ্রম কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এবং 

তাছাড়াও অগ্রিতে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের 
পুনর্বাসনের উদ্দেশ্তে অর্থ সাহাষ্য প্রদানের 

কর্মস্থচীও হাতে নেওয়া হয়েছে । 

আসামে ভূমিকম্প ত্রাণ ও পুনর্বাসন : 
শিলচর রামরুষ্জ মিশন সেবাশ্রম কাছাড় জেলায় 

মারাত্বক ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে ক্ষতিগ্রস্ত 

এলাকাসমূহে ক্রুত ত্রাণকার্ধ শুরু করেছে। ইতি- 

মধ্যেই ৫০* খানি কম্বল দুর্গত নরনারীর মধ্যে 
বিতরণ করা হয়েছে । 

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রীণ ও পুনর্বাসন ঃ 
রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে জুনাগড় জেলাস্থিত 
আনন্দপুর, পাটাপুর ও কেরালা! গ্রামে নবনিগিত 
তিনটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৯১২ 
সেট শিশু-পোশাক বিতরিত হয়েছে । 

উদ্বোধন-সংবাদ 

অায়ী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি 
উৎসব £ স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম 
আবিভীব-তিথি গত ১৩ জাচুআরি ১৯৮৫, 
রবিবার -প্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্তীর 
পরিবেশে বিশেষ পৃজা; হোম, পাঠ ও ভজন- 
কীর্ভনাদির মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ছুপুরে 
বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রদাদ দেওয়া 
হয়। সন্ধ্যারতির পর “লারদানন্দ হলে? স্বামীজীর 
সম্বদ্ধে আলোচন! করেন স্বামী চৈতন্যানন্দ । 

২৩ জান্থআরি স্বামী 'ব্রন্ধানন্দজী মহারাজ 

এবং ২৫ জান্থআরি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী 
মহারাজের আবিভশাব-তিথি উপলক্ষে ্রীপ্রীমায়ের 
বাড়ী*তে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা হয় এবং 
সন্ধ্যারতির পর “সারদানন্দ হলে" তাদের জীবনী 
আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা £ সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানন্দ হলে" স্বামী অজ্জজানন্দ প্রত্যেক 

রবিবার ও বৃহষ্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামরষ্ণ- 
কথামত ও শ্রীমদভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করছেন । 

২৭ জান্ুআরি, রবিবার ্ীপ্রিরা মুষ্ণকথাম্থত 
আলোচনা করেন স্বামী চৈতস্যানন্দ। 



পর শা! 
টং ৷ 

অখিল ভারত বিবেকানন্দ 

যুবমহামগ্ডলের অষ্টাদশ বাধিক 
যুবশিক্ষণ-শিবির 

গত ২৫ থেকে ৩৭ ডিসেম্বর ১৯৮৪, বেলুড় 

রামরুষ্জ মিশন শিল্পমন্দির ছাজাবাসে অখিল 

ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামগ্ডলের অষ্টাদশ 
বাধিক যুব শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই 

উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ, 
আসাম, বিহার, উড়িস্তা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নান! বৃত্তি 

অবলম্বনকারী মোট ৬৪৯ জন যুবক এই শিবিরে 
যোগদান করেন। ২৫ ডিসেম্বর বিকালে অনুষ্ঠান 

আরস্ত হয় স্বামী বন্দনানন্দ কর্তৃক মহামণ্ডলের 

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে । নানা কর্মস্চী 

ও বিশিষ্ট বক্তাগণের সংক্ষিপ্ত ভাষণের দ্বারা 

সাতদিনের একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়। এই 
শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল যুবকদের স্বামীজীর 

আদর্শে উদ্দীপিত করে চরিজ্রগঠন, জাতীয় 

সংহতি, ধর্মসমূন্বয়, দেশপ্রেম, সমাজসেব! প্রভৃতি 

ভাবে উদ্বদ্ধ করা। ১২৮ জন শিবিরবাসী 
কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দান করেন। 

জাতীয় যুবদিবস 
গত ১২ জান্ুআরি স্বামী বিবেকানন্দের 

জন্মদিন থেকে ১৯ তারিখ পর্ধন্ত সপ্তাহব্যাপী 

'যুবসপ্তাহ সারা ভারতে পালিত হবে বলে 
কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন । ভারতের 
নান। প্রান্তের স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন সংস্থার 

উৎসাহ্থী ষুবক-যুবতীরা শ্বামীজীর নামে বিভিন্ন 

বীরবিষঘসংবাদ 

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুবর্দিবল পালন করে। নিষ্ন- 

লিখিত সংস্থাগুলি থেকে স্বামীজীর বাণী লিখিত 

ব্যানার সহ বর্ণাট্য শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, বিভিন্ন 

প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে যুবদিবস পালনের 

সংবাদ পাওয়া গেছে : 

ত্রিপুরা রামরুষ্*-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রচার 
পরিষদ্। 

আরিট (মেদিনীপুর ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম । 
কন্যাকুমারী ( দক্ষিণ ভারত ) বিবেকানন্দ 

রক্ মেমোরিয়াল । 

স্যাণ্ডেলের বিল (২৪ পরগন। ) আঞ্চলিক 
বিবেকাননা পাঠচক্র | 

ঘুটিম্সাবাজার (হুগলী ) অশোক পাঠচক্র। 
আলিপুর জংশন ( জলপাইগুড়ি) 

শ্রীরামরুষ্চ আশ্রম । 

উৎসব 

ইল্ফল (মণিপুর ) রামকৃষ্ণ সজ্ঘের উদ্ভোগে 
গত ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্রীশ্রীমায়ের ১৩২তম 

আবিভণব-তিধি নান। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদ্যাপিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দান 

করেন স্বামী চন্দ্রানন্দ ও শ্রীকে, রাধাবিনোদ সিংহ। 

লাশভিং (আসাম) শ্রীনারদা সঙ্ঘের দ্বারা 
আয়োজিত ১৫ ডিসেম্বর শ্রশ্রীমায়ের আবির্ভীব- 
তিথি নান। আনন্দোৎ্সবের মাধ্যমে তিনদিন ধরে 

স্থানীয় শ্রারামরুষ্জ সেবাসমিতির মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পৃজা, পাঠ, 
ভজনগান, লীলাগীতি, হাসপাতালে ছুঃস্থরোগীদের 

ফলগ্রসাদ বিতরণ করা৷ প্রভৃতি হুয়। 



৮" উদ্বোধন 
মাকড়দাহছ (হাওড়া) শ্রীশ্রীরামকষঃ 

লাধনালয়প্রাঙ্গণে এক ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্যে 
১৫ থেকে ১৬ ডিসেম্বর প্রীশ্রীমা সারদ্াদেবীর 

আবিভাব-তিথি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
পালিত হ্য়। ১৬ ডিসেম্বর মন্দিরের ভিত্তি- 

প্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী ম্মরণীনন্দ। ছুদিনের 

বৈকালিক ধর্মপভায় ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী 

শিবরূপানন্দ, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, হ্বামী ম্মরণানন্দ 
এ ন্বামী দিব্যানন্দ। 

শ্ামপুকুর স্ট্রীট (কলিকাতা) শ্াম- 
পুকুর বাটা শ্রীরামকরষ্জ ম্মরণ সজ্ঘের উদ্ভোগে গত 
১৩ জাহুআরি ১৯৮৫, নান! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

গ্বামীজীর আবির্ভাব-উৎমব উদ্যাপিত হয়। 

বঞজিরহাট (২৪ পরগন) শ্রীরামকষ্- 
বিবেকানন' সেবাসজ্ঘের উদ্যোগে গত ২৭ 

জাছআরি হ্বামী বিবেকানন্দের অ'বিভ্শব- 

তিথি উপলক্ষে আহৃত ধর্মসভায় ভাষণ দান 
করেন শ্বামী গহনানন্? ও স্বামী পরেশানন্দ। 

মববারাকপুর (২৪ পরগনা ) বিবেকানদ? 
মংস্কৃতি পরিষদে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪, 

ভ্ীরামকষ্ণদেবের পুণ্য আবিভীব ম্মরণোৎসব 
উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন ম্বামী অজজানন্দ। 

পরলোকে 

শ্রমৎ স্বামী স্থবোধানন্দ মহারাজের মন্্রশিত্। 

[৮৭তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

জীমতী সাধনা সেনগুপ্ত তাদের ভদ্রেখর 
সারদাপল্লীর বাড়িতে গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ১৯২৫ 
খ্্টাবে পৃজ্যপাদ খোকা মহারাজ (হৃবোধানন্দজী) 
কলমা আশ্রমে (ঢাকা জেলায়) শুভাগমন 
করেন,--্রশ্রমায়ের চরণাশ্রিত। শ্রীমতী তরল 
সেনগুপ্তের কন্য। সাধন! সেখানেই তাঁর কাছে 

কপালাভে ধন্ত। হন। কলমানিবাসী বিশিষ্ট 

প্রাচীন তক্ত--্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত শন্তান 
শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত সাধনার মাতুন। 

শ্রীমতী লাধনা নিবেদিতা বালিক! বিষ্যালয়ের 
প্রাক্তন ছাত্রী এবং কিছুকাল এঁ বিষ্কালয়ে শিক্ষিকার 
কর্মেও নিযুক্ত ছিলেন। আজীবন কুমারী অবস্থায় 
থেকে শিক্ষিকার কর্মকেই তিনি নিজ ্রীবনব্রত. 
রূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন বালিক৷ 

বি্ালয় তার কর্মক্ষেত্র ছিল। ভগবান 
শ্ররামকুষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ধাদের অনেকেরই, 
বিশেষ করে পুজাপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাছের 
অশেষ নেহলাতে তিনি কৃতার্থা হয়েছেন। 
দক্ষিণেশ্বর সারদা মঠের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
ছিল। র 

তার দেহনিমুক্ত আতা! শ্রত্রীঠাকুরের পাদ 
পল্পে চিরশাস্তি লাভ করুক,-আমাদের এই 
প্রার্থনা । 

জ্রমসংশোধন 

পৌধ, ১৩৯১ সংখ্যায় ৭৯৩ পৃষ্ঠার উপর থেকে ৫ম পঙ্ক্তিতে ৯ জুলাইয়ের পরিবর্তে 
“8 মে) ৮*৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের নিচের দিক থেকে ১৭শ পঞ্ডকিতে *১৩২৭-এর পরিবর্তে 
£১৩১৭১ এবং ৮৩৭ পৃষ্ঠার ২য় কলমের উপর থেকে ১১শ পঙ্ক্তিতে 'জাহুআরি ১৯৮৫) স্থলে 

“ডিসেম্বর ১৯৮৪; পড়তে হবে ।--্নঃ 





শ্্রীমৎ স্বামী বারেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
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২, 

৮৭ তম বধ, ২য় সংখ্যা ফাস্কন, ১৩৯১ 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি 
বেদনা-বিনঅ হৃদয়ে বর্তমান সংখ্যার সচনাতেই একটি নিদারুণ বার্তা লিপিবদ্ধ করতে 

হচ্ছে । রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ 
গত ২৯ ফালস্ভন, ১৩৯১ (বুধবার, ১৩ মার্চ ১৯৮৫ ), বেলুড় মঠে অপরাহ্থ ৩-১৭ মিনিটে মহা- 
সমাধিলাভ করেন । প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর | সম্প্রতি শ্বাসনালী ও ফুসফুস- 
সংক্রান্ত নানা উপসর্গে তিনি অতিশয় ছুর্বল হয়ে পদ্ডেছিলেন-__-অবশেষে হৃদ্যন্ত্র ও শ্বাসযস্ত্রের ক্রিয়া 
বন্ধ হয়ে তার দেহাস্ত হয় । উল্লেখ্য যে, গত ছুবছয় ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত পীড়াদি ছাড়াও 
স্বরনালীতে ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন, কিন্তু স্থুচিকিৎসার ফলে উক্ত রোগ-কষ্টের সম্পূর্ণ 
উপশম হয়েছিল । 

ফেব্রুমারির মাঝামাঝি থেকেই পৃজ্যপারদ মহারাজের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তা 
সত্বেও তিনি শ্রীগ্রঠাকুঃরর তিথি-পুজার দিন ভোরে মন্দিরে গিয়ে ্রীশ্রঠাকুরকে দর্শন ও 
প্রণামাদি নিবেন করেন এবং অতঃপর শেষরাত্রে পুনরায় মন্দিরে যান--যথাবিধি ব্রতী 
ব্রক্ষচারিগণকে সন্ন্যাস-ব্রদ্ষচর্যাদিও গ্রদান করেন । এ-সব ছাড়াও এদিন দুবেলা তিনি চেয়ারে 
বসে সহম্্র সহ্ম্্র দর্শনার্ধাকে দর্শন দিয়েছিলেন । তীর ক্ষীণ স্বাস্থ্যে এই ধকল অত্যন্ত গুরুতর 
প্রতিক্রিয়া আনে । তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে রামকৃষ্জ মিশন সেনাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে 
যাওয়ার প্রস্তাব হলে তিনি অসম্মতি জানান। অগত্যা বেলুড় মঠে তার নিদিষ্ট শয়নকক্ষেই 
বিশিষ্ট চিকিৎসকদের ছ্বার। চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা্দি করা হয়। সন্স্যাসি-্রদ্ষচারী সেবক- 
মণ্ডলী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ অহমিশ আপ্রাণ তার সেবাকার্ষে নিরত থাকেন । কিন্তু ২ মার্চ 
তার অবস্থার ভ্রুত অবনতি ঘটে । এ সংবাদ জন্ধ্যাযষ বেডিও মারফতে এবং সজ্ছের বিভিন্ন 
শাখাকেন্জ্রে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম মাধ্যমে জানানে হয়। সেদিন রাত্রে বিভিন্ন আশ্রম থেকে 
সাধু-ব্রদ্ষচারিগণ এবং অগণিত তক্ত নরনারী তাকে দেখার জন্য ছটে আসেন। তাব্রপর অবস্থার 
যদিও অল্প উন্নতি হয়, কিন্তু দুর্বলত৷ বৃদ্ধি পেতে থাকে । কখন ভাল কখন মন্দ--এইভাবেই 
অবস্থা চলতে থাকে । ষুখে কিছু খেতে পারছিলেন না”--তার জ্বরও অবিরাম চলছিল--কখন 
ধুব উপরে উঠছিল কখন নিচে নামছিল। ১১ তারিখে অবস্থার সাময়িক কিছু উন্নতি দেখ যাঁর । 
কিন্তু ১২ তারিখ রাত্রে আবার অবস্থা! ভয়াবহ অবনতির দিকে চলে যায়। সেই বাত্রেই বিভিন্ন 



৮২ উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধং_-২য় সংখ্য। 

আশ্রমে এ সঙ্কটাপন্ন অবস্থ। জানিয়ে দেওয়া! হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক সাধু-ত্রহ্ষচারী বেলুড় মে ছুটে 
আসেন। মহারাজজীর শরীরে তখন দারুণ অস্থির ভাব। ভোর-রাত্রের দিকে তিনি একটু 
ঘুমান। ১৩ তারিখ সকালে অবস্থার অল্প উন্নতি লক্ষ্য কর! গিয়েছিল। মুখ দিয়ে কিছু তরল ও 
নরম খাগ্ও গ্রহণ করেছিলেন । নিকটবতাঁ চিকিৎসক ও সেবকদের সঙ্গে দু-চারটি কথাও বলেন । 
কিন্ত ছুপুর থেকে পুনরায় তাঁর মধ্যে ভয়ানক অন্বস্তির ভাব দেখ! যায়-_মাঝে মাঝে বুকের 
বার্দিকে হাত দিয়ে কষ্ট অনুভবের ইঙ্নিত করছিলেন । ধীরে ধীরে অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটতে 
থাকে । ক্রমে শাস-কষ্টও পরিলক্ষিত হয়। | 

ছুপু্ব ২-৩০ মিনিট নাগাদ সেবকদের বলেন, তাঁকে শয্যায় বসিয়ে দিতে । কিছু 
সময় পরে সমীপবতী সেবকের কাছে তিনি গঙ্গাজল চান। তাঁর হাতে গঙ্গাজল দিলে তিনি তা 
নিজের মাথায় ও মুখে ছিটান এবং একটু জল আঙুলে করে মুখেও স্পর্শ করান। তারপর 
প্রঠাকুরের চরণাম্থত চান। মুখে একটু চরণাম্ত দেওয়া হলে, অকন্মাৎ তার মুখ প্রসন্নতায় 
ভরে যায়। তারপর করজোড়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের 
নাম করে করে প্রত্যেককে প্রণাম করেন। 

প্রায় বেলা ৩ নাগাদ তিনি সম্পূর্ণ অস্তযুখ হয়ে পড়েন, তখন থেকে খুব ধীরে ধীরে 
নিশ্বা পড়তে থাকে । ৩-১* মিনিটে চিকিৎমকের নির্দেশে সেবকগণ মহারাজের অঙ্থমতি নিয়ে 
তাকে শয্যায় বসিয়ে দেন । খুব প্রশান্ত ভাব লক্ষণীয় ছিল এঁ সময়ে; অবশেষে অপরাহ্ ৩-১৭ 
মিনিটে তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন। প্রশান্ত বদন । যেন একটি ছোট শিশু মায়ের কোলে 
নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত! সঙ্গে সঙ্গে খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাধু-্রক্ষচারী, ভক্ত নরনারী 
তাঁদের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধাম্পদকে শেষ দর্শন, শেষ প্রণাম জানাতে বেলুড় মঠে আসতে 
থাকেন। ব্রহ্ষচারিগণ বৈদিক স্তোত্র ও গীতা পাঠ করতে থাকেন। মুহূর্তের মধ্যে অগণিত নর- 
নারীর ভীড়ে সমগ্র মঠভূমি ভরে যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহারাজজীর পুত দেহ চন্দনচচিত করে 
এবং ফুলমাল! দিয়ে স্থসজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হয় আরোগ্যভবনের সামনে একটি বড় হলঘরে । 
সেখানেই মধ্যরাত্রি পর্ধস্ত সারিবন্ধভাবে হাজার হাজার নরনারী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে শেষ 
প্রণাম ও দর্শন করে যান। ১৪ তারিখ সকাল থেকে লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জানাতে আসেন । বেল! যত বাড়তে থাকে ব্যাকুল জনশ্বোতে মঠপ্রাঙ্গণ ভরে যায় । সবার হৃদয় 
শোকাহত । বেলা ১০টা নাগাদ আদি মঠবাড়ির প্রশস্ত আঙিনায় আমবৃক্ষতলে মহারাজজীর 
শরীর রক্ষিত হয়_-আগন্তক সকলেই তাকে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেন সেখানে । ভারতের 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণও পুষ্পমাল্যাদি সহ 
শোকবার্তী পাঠিয়ে দেন বেলুড় মঠে। 

বেল! ১২-৩০ মিনিট নাগাদ পৃত দেহকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির হয়ে স্বামী ব্রন্ধানন্দজী ও 
প্রীপ্রীমায়ের মন্দিরের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয় । তারপর মায়ের ঘাটে নামিয়ে এ দেহকে গঙ্গাস্ান 
করিয়ে, নতুন গৈরিক বস্ত্র, চন্দনচচিত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করে সম্যাসাশ্রমের 
কত্যাদিসহ পৃজা-আরতি কর! হয়। পরে স্বামীজীর মন্দিরের সম্মুখে কিছুক্ষণ দেহ রক্ষিত হয়-_ 
সর্বশেষে সমাধিপীঠে । সেখানেই চন্দনকাঠে সুসজ্জিত চিতাগ্রিতে পৃঞ্যপাদ সজ্ঘাধীশ মহারাজের 
পাধিব শরীরকে আহুতি দেওয়া! হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল বেল! ১-১৫ মিনিটে । সাধু- 
্রক্মচারিগণের মিলিত কণ্ঠের ভজনগীত ও বেদমন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজজীর নশ্বর দেহ 
অনন্তে বিলীন হয়ে যায়৷ লক্ষ লক্ষ নরনারী নীরবে অশ্রুনজল নেজে এই মহ। অস্ত্যেষ্টি-ষজ্ প্রত্যক্ষ 
করেন- গঙ্গাবক্ষেও শত শত নৌকারোহী মানুষ ও উদ্গ্রীব নয়নে এই দৃশ্য দেখেছেন। বেলা 
৩-১৫ মিনিটের মধ্যেই সব সমাপ্তি ঘটে । 

শরন্ধাগ্ুলিম্বূপ বিশদ রচনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য | 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি: | 



বিথাপ্রপঙ্গে 

“মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজি! আসে, 

স্থমধুর কলধ্বনিতে গঙ্গা তাহাকে ঘুম 

পাড়াইয়৷ দ্রিত। মধ্যান্ছে আকিয়া-বীকিয়। ছুই 
কুল ভাসাইয়া নদীতে আসিত জোয়ার । এই- 
তাবে জাহ্নবী ধারার অবিরাম অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীতের 
পটভূমিকায় রামরুষ্ণ এবং তাহার শিষ্যদের সুন্দর 

মিলন-ৃষ্ঠ রচিত হইত, মঙ্গল উষা ও সন্ধ্যা 

সমাগম ঘোষণা করিয়া যে কাসর-ঘণ্টা বাজিত, 

যে শঙ্খধ্বনি হইত, বংশী-মৃদরঙ্গ-করতাল বাজিত, 

তজনগীতি চলিত, তাহারই একতানে ভাগীরথীর 
কলতানও উীদয়াস্ত মিশিয়া যাইত। বাযুভরে 
উদ্ভান হইতে বহিয়া আসিত ধৃপ-গন্ধের মতো 
পবিত্র হৃদয়ানন্দী কুস্থমসৌরভ ।""'গোল বারান্দার 
স্তস্তগুলির ফাকে ফুটিয়া উঠিত গঙ্গার ক্রোতধারায় 

প্রবহমান অনস্তের আভাস । 

কিন্ত এ মন্দির-পাদপীঠ আরও একটি 

ভিন্নতর নদীর অবিরাম প্রবাহে. অনুক্ষণ 
আলোড়িত থাকিত। উহা ছিল মানুষের নদী 
--সেই নদী ছিল তীর্থযাত্রীর, ভক্তের, জানী-গুনী 

সকলের ;--সর্বশ্রেণীর ধর্মান্বেধী ও জিজ্ঞাস্থ 

সাধারণ মান্থষের নর্দী। ইহারা সকলেই আসিয়া- 
ছিলেন...এই অপূর্ব অনধিগম্য মানুষটিকে... 
দেখিতে বা প্রশ্নভারে আকুল করিয়া তুলিতে 

্লান্তিহীন ধৈর্যের সঙ্গে সুমধুর সরল পল্লীজনের 

ভাষায় রামরুষ্জ সকলের সকল প্রশ্নের মীমাংসা 
করিয়াছেন। তাহার কথাগুলিতে থাকিত সহজ 

অস্তরঙ্গতার মাধূর্ধ। অথচ ছিল কঠিন বাস্তব 

এবং নিবিড় আত্মীয়তা ।-.'মান্ষের সহিত 

সম্পফিত কোন কিছুই তীহার দৃষ্টির বাহিরে 
ছিল না।.."তিনি ছুঃখের সন্ধান করিতেন, 

ছুঃখকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেন। কিন্ত 
উহা তাহার মধ্যে গিয়া কোথায় মিলাইয়। 
যাইত ; তাঁহার পক্ষে বিষণ্ন, বিরস, বিরূপ বলিয়া 

কিছুর স্যষ্টি সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন 

মানুষের মহান আতা । মান্থষের আত্মাকে তিনি 

ক্লিন আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া 

লইতেন-_-নিষ্ষলঙ্ক করিতেন । 

“তিনি বাহার চারিদিকে প্রবাহিত রাখিতেন 

আনন্দ ও মুক্তির বাতাস। তাপদগ্ধ পরিবেশে 

মুহমান ক্রি মানবাত্মাগুলি আবার তাহাদের 
অন্তরের পাপড়িগুলিকে প্রস্ফুটিত করিবার স্থযোগ 

পাইত। হতাশ হ্বদয্ের কাছে তিনি ছিলেন 
পরম আশ্বাস। বলিতেন : ভয় কি, ধের্য ধর। 

বর্ণধারা নামিবেই ! আবার তুমি সবুজ হইয়া 
উঠিৰে ১ 

উদ্ধৃত লেখচিত্রাট ব্যঞ্চনায় অপূর্ব-_বাস্তবের 

ন্যায় স্পষ্ট। বিশ্বমনীধী রোম" রোলার উক্তির 

ভাবান্বাদ ইহা । দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের অবস্থান, বিচরণ ও লোকাচরণের আশ্চর্য 

স্ন্দর একখানি পটভূমিক! দৃষ্টিগোচর এখানে । 
সুরনদী এবং মানব-নদী--উভয় নদীর তরঙ্গায়িত 

মোহানায় শ্রীরামরুষ্ণের লীলাতীর্ঘ দক্ষিণেশ্বর | 
স্রধুনী গঙ্গা প্রকাশ্েই প্রবাহিত, কিন্তু যে মানব- 
হায়-ফস্ত নিরস্তর এ তীর্ঘমৃত্তিকাকে সরস ও 

সিক্ত রাখিয়্াছে তাহাই চিরকালের রহস্য হইয়া 
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রহিয়াছে । শ্রীরামকৃষ্খ-লীলানাট্যের অনিন্দ্য 

বৈশিষ্ট্য এবং মাধূর্বও এইখানে-_এই রহস্যের 

উপলব্ধিতে । 

শ্রীরামরুষচ একান্ত লোকণতীত হইয়া ও পরম- 

লৌকিক। ত্বাহার জীবনেতিহাসের প্রতি 
অধ্যায়ে এই সত্যই নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকোত্তর মহিমার অন্রচিন্তনে 

সাধারণ জীব দেবত্বে উন্নীত হয়, আর তাহার 

অত্যাশ্্য মানববৎপল চরিজ্রের ভাবাহ্ুদরণে 

মানুষ হইয়া উঠে প্রক্কত “মাছম” | শ্রীরামরু্জ- 

লীল।-চরিত পাঠ করিতে করিতে স্বতই অনুভব 

হইয়া থাকে--তিনি কোনভাবেই পৃথিবীর 

অঙ্গীভূত নহেন, বাহার সর্বসত্তা নিয়তই তুরীয়- 
লোকম্পর্শী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার অন্ত একটি 

আবেগও পাঠক-পাঠিকার হৃদয় জুড়িয়া বাস৷ 

বাধে: এমন আপন জন সংসারে দ্বিতীয় কেহ 

নাই। 

“হুরিপাদপন্মতরঙ্গিণী গঙ্গার তটে ধাহার নিত্য 

বিহার, সেই তিনিই আবার মানব-নদীর কূলে 

বসিয়া অহমিশ অপেক্ষা করিয়াছেন : “কে কোথায় 
আছিস আয়” বলিয়া আকুল ব্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া। 

কখন অগোচরে- কখনও-বা সগোচরে অবিরাম 

তিনি মানুষকেই খু'জিয়াছেন। 

জমাট সমাধির উত্তঙ্গ হিমালয়কে যেমন দেখা 
যায় বিচিত্র দ্রবীভূত পে সমতলের মৃত্তিকায়, 

আত্মৰিগলিত শ্রীরামকৃষ্ণকেও মৃত্যজনের তৃষ্তার 

ঘাটে ঘাটে স্দাই প্রত্যক্ষ করা যায়। একেবারে 

সাদ! চক্ষেই তাহার দেখা মিলিয়া থাকে মাহ্ছষের 

কুটিরে-প্রাঙ্গণে, মানুষের হাটে-মাঠে। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-রহস্ত-সন্ধানীকে তাই সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, 
_-ত্তাহার ভাবপরিমগ্ডল কত ব্যাপক ও বিস্তৃত, 

সার্থক অর্থেই যাহা 'ভূর্ভূবঃ-স্বঃ _পুথিবী, 
অন্তরীক্ষ ও ছ্যলোক জুড়িয়।। 

[ ৮৭তম ব্য-_-২য় সংখা 

সর্বব্যাপীকে ভাই শুধুমাত্র উধর্বলোকেই 

নহে, সম্মুখের এই ভূলোকেও অন্বেষণ কর! 

যাইতে পারে,_বরং উহাই হইবে সহজতর 

সাধন। শ্রীরামরুষ্জের জীবনবৃত্ত হইতে স্ষ্পষ্টই 

জান! যায় যে, তিনি কেবল উধ্বলোকবিহারীই 

নহেন, _ভূমগ্ডলচারীও বটে, পৃথিবীর মাটিতেই 

তাহার অনায়াস বিচরণ। শ্রীরামকৃষ্খ-লীলায় 

দেবতারাই মাত্র সঙ্গী নছেন,-_মাস্ষও তাহার 

চিরসহচর । 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'__যাহা৷ পাঠ করিয়া স্বয়ং 

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন-“বাস্তবিকই 

অপূর্ব ।***কতখানি উপভোগ করিয়াছি, তাহ 

ভাষায় প্রকাশ্য নহে। পাঠ করিবার কালে 

আমি যেন সতাই অন্য রাজ্যে চলিয়া যাই। ইহা 

কি কম আশ্চর্য? বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র তীহার 

রোগশয্যায় যেপগ্রস্থকে “জীবন-সর্বস্ করিয়া 

লইয়াছিলেন-_যাহার প্রতি ছত্রেই ঈশ্বরীয় ভাবের 

দ্োতনা, যাহার প্রতিপদই স্বাদু, প্রতিটি বাক্যই 
শ্রবণমঙ্গল” সেখানেও একটি বহু উচ্চারিত 

কথা--এই “মানুষ । বিশ্বের ধর্মসাহিত্যের আর 

কোথাও এমন আছে কিনা আমার্দের সঠিক 

জানা নাই। অহ্মিশ ঈশ্বরীয় আবেশে বিভোর 

যিনি ব্রক্ষ-আত্ম।-ভগবান, কিংবা হরি-কৃষ্ণ-রাম, 

অথবা 'মা* “মা” বুলিই ধাহার সারাক্ষণের কণম্বর 

_-সেই তাহাকেই মানুষের ভাবনা! ভাবিতে, 

মান্ুষের জন্য কাদিতে, মাছষের নামে মাতোয়ারা 

হইতে দেখিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয় বৈ কি! 

'মানুষ শব্টিও “মা”বিহীন নহে-_সেই 

কারণেই বুঝি মানুষের এত মান। তীহার 

দৃষ্টিতে মান্থষ পরমেশ্বরেরই এক রূপ, নর. 
নারায়ণেরই প্রতিমা । জীব মাত্রই শিব। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-কঠে, মাহুয়ের মহিমাও, 
ভগবানের গুণ-কীর্তনের মতোই পরিকীতিত। 
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কথামৃতের প্রতিটি অধ্যায়ে অনুরূপ পরিকীতনের 

চিত্র বিরল নহে। যেমন : 

মানুষ আর মানহাশ | যার চৈতন্য হয়েছে-_ 

সেই মানহাশ |” 

'মাহষ কি কম গা? শীশ্বর চিন্তা করতে 

পারে, অন্য জীবজস্ত পারে না ।” 

'মানষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘুটীর 

ভিতর মাছ এসে জমে । 

'মালুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি 1” 
“এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ 

দেখিয়ে দিচ্ছে । যেন বলছে--আমি মাষের 

ভিতর রয়েছি, তুমি মান্ুম নিয়ে আনন্দ কর 

'জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, 

সেইখানে মাছ, কীকড়া এসে জমে, তেমনি 

মানুষের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি । 

“এমন আছে যে, শালগ্রাম হতেও বড় মানুম | 

নর নারায়ণ ।, 

প্রতিমাতে ত্বার আবির্ভাব হয়, আর মান্নষে 

হবে না? 
“মানুষের ভিতর নাবায়ণ। দেহটি আবরণ, 

যেন লঞঠনের ভিতর আলো! ।' 

'মাঙষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখন 

পৃর্ণজ্ান হবে ।' 
মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরক্রদ্ম ॥ 

“তিনি নরলীল৷ করবার জন্য মান্গষের ভিতর 

অবতীর্ণ হন, যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব । 

উৎকলিত কথামৃত-কণাগুলি শ্রীরামরুষ্ণের 

নান। সময়ের উক্তি মানুষ, মান্গষের ঠিকানা, 

মাহ্থষের স্বরূপ এবং মানুষের মহনীয়তারই বিচিত্র 

ব্যঞ্না! এমন আরও কত কথা সমগ্র কথামৃতে 

ছড়াইয়। রহিয়াছে, যে-গুলিকে সযত্বে চয়ন করিলে 

অঙগপম একটি মান্ুষ-বন্দনা রচিত হইতে পারে-- 

যাহ বিশ্বের মানবদরদী যে-কোন দার্শনিক কিংবা 

কথাপ্রমঙ্গে ৮৫ 

কবির পক্ষে বিম্ময়কর নজির হইয়। থাকিবে। 

্ীরামরুষ্ণ-গ্রথিত মানুষ-বন্দনা মৃত্যুভীত 

মানুষকে মরণ জয় করিবার নৃতন পথের সন্ধান 

দিয়াছে-_মানুষের দৃষ্টিকে টানিয়াছে তাহীর নিজ 

ব্বরূপের দিকে--তাহাঁর বিশ্বত ন্ব-স্বরূপকে 

ফিরিয়। পাইবার আশ্বাস দিয়াছে-_দেবস্বের 

প্রতিশ্রতি প্রদান করিয়াছে__ছুঃখভারাক্রাস্ত 

মান্থুমের কণ্ঠে আবার আনন্দের স্থুর তুলিবার 

কৌশল শিখাইয়াছে। 

প্রশ্ন জাগে__ভারতবর্ধ আত্মবিদ্ভার মহাতীর্থ 

__বেদ-ব্ধোন্ত-উপনিষদের চর্চাকেন্দ্র। এখানে 

মানবাত্মার গৌরবকাহিনী চিরপুরাতন- মান্ধ্যই 

এখানকার পুরাণ-ইতিহাসের মূল উপজীব্য । 

এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেই কত আত্মবিদ্ খধির আবিতাৰ 

ঘটিয়াছে, ধাহাদের মধুনিস্তন্দী কণ্ঠে বিশ্ববাসী 

পুনঃ পুন: শুনিয়াছে, মান্য অস্বতের সম্তান-_ 

ব্রদ্ব নাপরঃ, | গীতাকার শ্রীকুষ্ণ বাসুদেব শ্বয়ং 

এই ভারতের মৃত্তিকাতেই বিচরণ করিয়াছেন । 

মানবের আদিকবি বাঁল্সীকি, মীনবপুবাণকীর 

কৃষ্ণছৈপাক়ণ ব্যাস, _মানবমূত্তির পরাকাষ্ঠী প্রকাশ 

দ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য এই ভারত-ভূমিকাতেই যুগে 

যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন! এখানে আবার 

মান্থষ-গরিমার কথ! নৃতন ভাষায় বলিবার 

আবশ্যক হইল কেন? পুরাতনকে পুন:প্রতিষ্ঠার 

প্রয়োজন দেখা দিল কিসের জন্য ? 

উল্লিখিত প্রশ্নের মহজ উত্তর সম্ভবতঃ ইহাই 

যে, সত্য পুরাতন এবং চিরন্তন হইলেও, অতীতে 

কদাপি উহাকে তেমনভাবে উচ্চারণের দরকার 

হয় মাই, _কিন্তু যুগের দাবীতে সেই পুরাতনকেই, 

__সর্দাতন তত্বকেই, সাধারণ মানবের বোধগম্য 

ভাষায় উদ্ঘোষণের একান্ত প্রয়োজন হইয়। পড়ে। 

অন্ধকার জমিয়। উঠিলে তবেই আলো জালিতে 

হয়._আলোর আয়োজন থাকিলেই জালিতে 
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হইবে এমন কোন কথ নাই। ইহসর্বস্বতার ঘোর ূ 
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শতকের প্রারস্তকাল হইতেই সার বিশ্বের মানব- 

অন্ধকারে মানুষ যখন নিজেকেই নিজে চিনিতে | যনে কয়েকটি ছুরব প্রশ্ন মাথা চাড়াইয়া উঠিয়াছে, 
পারিতেছিল না, নিত্য-সত্য মানব-মহ্মার । যাহার সন্তোষজনক জবাব কোন দিক হুইতে 

উজ্জ্বল দীপালোক হস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন 

তখনই হইয়াছে। শ্রীরামকুষ্জ তাই নবীন গীতাকার 

_মাহ্ষ-উপাননার প্রথম প্রবর্তক__আবির্ভূত 
অবতার । 

ঈশ্বর মান্থষের বেশে মানুষের প্রয়োজনেই 
ধরায় অবতীর্ণ হইয়া! থাকেন । প্রয়োজন হইলে, 

ছল্সবেশে রাজ। যেমন আমেন তাহার প্রজাদের 

মধ্যে। ঈশ্বর নিত্য--অপরিবর্তনীয় অবিতথ 
সত্য । কিন্তু তাহার স্থপতি কিছু নিত্য নহে-_ 

জগৎ পরিবর্তনশীল- নিরন্তর প্রবহমান শ্োতধার! 
যেন! তাই যুগে যুগে সত্যকে স্বীকার করিবার 
রীতিরও ব্যতিক্রম ঘটে, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য 

দেখ। যায়। ইহাই প্রবাহের স্বাভাবিক নিয়ম। 
এই কারণেই আমরা সত্যকে জানি, সনাতনকে 

মানি, তথাপি যুগ ও যুগপ্রয়োজনকেও স্বীকার 
না করিয়া পারি না। কালের ধারায় সত্যের 

রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয়--সনাতনকেও 
ধারণা হয় যেন কত বেচিত্রপূর্ণ। কিন্ত 
এই প্রতীতি ও ধারণাই কিছু সত্যকে মিথ্যা 

করিয়৷ ফেলে না, বা সনাতনকে ভাঙিয়! দেয় না। 

এই কারণেই যুগে যুগে একই সত্যকে প্রচার ও 

প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়_ঈশ্বরকেও বারে 

বারেই নর শরীর ধারণ করিতে হয়। 

বর্তমান যুগ অতিশয় জীবন-নচেতন। 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আবার অতিমাত্রায় জীবনপ্রেমী 
তাহাদের বস্তবাদ ও জড়বিজ্ঞান মানুষকে বড় 
বেশি রকম জীবন-মত্ততা আনিয়া দিয়াছে। 

পৃথিবীর আয়তন অতীত যুগের নায় আর অনির্দিষ্ট 

নহে_'এক দেশ অন্ত দেশের খুব নিকটবর্তী 
এখন । পশ্চিমের জীবন-জিজ্ঞাসা, তাই পূর্বের 

মান্ষকেও উদ্ধযন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিগত 

না মিলিলে, মানুষ বুঝি আর 'মানুষ-রূপে 

ধাচিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিবে না। 

্রশ্নগুলি নিদারুণ । মানুষও একজাতীয় প্রাণী-_ 

দেহধারী জীব। এতদতিরি্ত কোন পরিচয় 

মাহষের আছে কি? ব্রদ্ষ, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদির 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কোথায়? মন্ুয্যত্ব কাহাকে 

বলে- উহার কোন বাস্তব মূল্য আছে কি? 
কঠিন এই প্রশ্নগুলির সরল উত্তর দরকার । 

আমরা জানি যুগোচিত পিপাসা! নিবারণে সেই 

যুগের মহাপুরুষগণ কালোপযোগী উপায় নির্দেশ 

করিয়া থাকেন, _-মান্ৃষও যথাসাধ্য উহাই 

অনুসরণ করে। যুগ যুগ ধরিয়া এই ধারাই 

পরিলক্ষিত হইতেছে । কিন্তু এবারকার প্রস্থ কিছু 

ভিন্ন খুবই গুরুতর, অতীব দুরূহ। কারণ, 

সমন্তা কোন বিশেষ দেশের বাজাতির নহে 

বিশ্বমানবের সংশয় । অতীতের কোন্ আর্দিকাল 

হইতে মানুষ ধর্ম, ভগবান, পরকাল ইত্যার্দি কথা 

শুনিয়া আসিতেছে! মানুষের বন বিচিজ্ঞ 

জীবন-সমন্তার সম্বাধান করিতে, তাহাকে যে- 

সকল উপদেশ এতাবৎকাল দেওয়া হইয়াছে 

তাহাতে জগৎকে, জগতের মানুষকে তেমন সৃম্পষ্ 

মর্ধাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা, তাহা সাধারণ চক্ষে 
পরিষ্কার নহে। বরং প্রাচীন মানবগুরুগণ 

বলিয়াছেন, চিত্তকে সর্বাবস্থায় ভগবন্থুখী রাখিয়া 

জগৎ তথা সংসার ও মানুষের ব্যাপারে উদাসীন 
থাকিবার অভ্যাস সাধিতে । যদিও ব্রহ্ম ও জীব 

_-পরমাত্মা ও আত্মা অভিন্ন এবং এক, ইহাই 

খধিগণের ধ্যানলব্ধ তত্ব_-পরম সত্য | উচ্চাধিকার- 

সম্পন্ন মানুষের জন্ত মহাপুরুষগণের উক্ত জ্ঞানো- 

পদেশ সাতিশয় ফলপ্রদ হইলেও জনসাধারণ 

তাহাদের শিক্ষার মর্মগ্রহণে সমর্থ হুইয়াছে বলিয়। 
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মনে হয় না। তাই সাধারণ মানুষ উচ্চতম তত্বকে 
সমীহ করিলেও তাহাদের প্রাত্যহিক জীবন- 

ধারায় উহার কোন প্রতিফলন নিজেরাই খু'জিয়। 

পাইতেছিল ন1। ব্রঙ্গ সর্ববৃহৎ সর্বোত্তম বস্ত-_ 

বরণীয় আধর্শ। কিন্ত মানুষ যেন কত ক্ষুদ্র ও 

অক্ষম, এ উচ্চতম তত্বশিখরে আরোহণ করিতে | 

মানুষ তাহার নিজন্ব মুল্য বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছিল না । জীবনের মূল্যবোধ ক্রমেই সে 
হারাইয়া ফেলিতেছিল। ইত্যবসরে উন্নত জড়- 

বিজ্ঞানের প্রভাবে পড়িয়! মানুষ প্রকৃতি বা স্থষ্টির 

বাহ্িক মহিমাতেই অন্ধতাবে মুগ্ধ হইতে হইতে 
অবশেষে শ্রষ্টা ঈশ্ববকে-বা আত্মাকে অন্বীকার 

করিবার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিতে থাকে। 
যুগের ব্যাধি এইভাবেই শুরু হয়,_মানব-মনে 

বিকারের শুচনাও এই । তত্বের সঙ্গে জীবনের 

গরমিল মানুষকে অতিশয় বিক্ষুব্ধ এবং দিগ্রান্ত 

করিয়! তুলিতেছিল। উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তবও 

হইয়াছে এই স্থত্রে। 
ধধিগণের উপদিষ্ট অধা।ত্ব-শিক্ষাতে ক্দাপি 

মানুষ উপেক্ষিত হয় নাই, পরস্ত মানুষের আত্মিক 

পরিচয়কেই তাহার দৃষ্টিপথে উজ্জল করিয়! তুলিয়া 

ধরা হুইয়াছে। ইহাই সনাতন সত্য,-কিস্ত 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, সাংসারিক ভাষায় জন- 

সাধারণের নিকট এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার 

বা প্রয়োগ-কৌশল বুঝাইয়া দিবার কথা, পূর্বতন 
মহাপুরুষগণ তেমন করিয়া ভাবেন নাই বোধ হয়। 

অথবা, বল! যাইতে পারে, অতীতের মমাজ- 

পরিস্থিতিতে তেমন প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই। 

ইদ্দানীংকালে বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ, ব। অন্ধ জড়- 
শক্তির মোহ মানুষকে এমন ভিন্ন পরিস্থিতিতে 

টানিয়! আনিয়াছে যে, আত্মার প্রতি তাহাকে 
অবিশ্বাসী করিয়াছে যেমন, ঠিক তেমনই তাহার 
জীবনের ভারমাম্যও একেবারেই বিনষ্ট করিয়া 

ফেলিয়াছে। তথাকথিত মানবতাবাদ মানুষের 

কথাপ্রসঙ্গে ৮৭ 

জীবনকে জন্ম ও মৃত্যুর অতি সন্কীর্ণ এক গণ্তীর 

মধ্যে আটিয়। সাটিয়৷ বন্দী করিয়। রাখিয়াছে! 

নবীন এই বস্ততন্ত্র, বিমোহিত বন্দী মানবাত্মাকে 

শান্তি দিতে সহস্র প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে-_- 

কত ভাবেই বুঝাইতে প্রয়ান চালাইতেছে,_- 

এহিক আহার-বিহার স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং 
ভোগ-পণ্য বৃদ্ধি কর] এব. এ সকলকে ম্ুযা- 

সমাজে পমতাবে বণ্টন-ব্যবস্থা করিয়া প্রতি 
মান্থষের ভোগাধিকারকে সবলে কায়েম রাখার 

মধ্যেই মানুষের পরম হিত নিহিত- শ্রেষ্ঠ 

কল্যাণ-সাধন। জীবনের উচ্চতর কোন দিক 

লইয়া মাথ| ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই, 

তাই উল্লিখিত নীতিমালায় সে-সম্পর্কে কোন 
উচ্চবাচ্য পাওয়া যায় না। মানবাত্মার মহিমা) 

মনুয্যজীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও উহার মূল্যবোধের 

কোন সংবাদ উক্ত নয়া নাস্তিক্য দর্শনে আদে৷ 
মিলিৰে না। আধুনিক যুগের বস্তবাদী নৰ 

মানবতাবাদ-_তাই মানুষকে মহীয়ান না করিয়া 
উত্তরোত্তর হতাশার অন্ধকারেই ঠেলিয়। দিয়াছে। 

অতএব, তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঝড় 

তুলিতেছিল__জীবন-মন্ত্রণায় জর্জর মানুষ খু'জিয়া 
ফিরিতেছিল একজন যথার্থ মানব-স্থহৃদকে, যিনি 

বলিয়। দিবেন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের 

জীবন-লক্ষ্য, জীবন-লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়। 

উত্থিত যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান 

করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-__যাহার দৃষ্টিতে আক্রক্স্ত্ 
পর্যন্ত” একই চৈতন্য প্রত্যক্ষ সত্য । শুদ্ধ ব্রন্ষকে 

“মহতো মহীয়ান্্” রূপে অপরোক্ষ করিয়াই, প্রাতি 

মানুষের মধ্যেও সেই ব্রন্ষেরই প্রকাশকে তিনি 

দর্শমি করিয়৷ আনন্দে আত্মহার। হইয়া লোচ্চারে 

ঘোষধণ| করিয়াছেন : তন্ত্র জীব তত্র শিব?। 

পূর্বগ ধর্মাচার্গণ কখন তত্বকে বড় করিয়াছেন, 

কখনওবা তত্বের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়! 



৮৯ উদ্বোধন 

গিয়াছেন,_ আবার কোন যুগে নিজেকেই তত্বের 

জীবস্ত-বিগ্রহ করিয়! তুলিয়াছেন। কিন্ত ইদদানীং- 

কালে দক্ষিণেশ্বরের দেব-মানবকে দেখা গেল,_- 

স্বয়ং ঘনীভূত তত্বেরই শরীরী বিগ্রহ হইয়াছেন, 

অথচ নিয়ত অলৌকিক জোতির্মগুলের মধ্যে 

অবস্থান করিয়া নহে” একেবারে অবিমিশ্র 

ন্ুয্তত্বের স্বিস্িত আকাশতলে দীড়াইয়া। 

মান ত্তাহাকে বড় কাছে পাইয়াছে। তাহাকে 

সে দেখিয়াছে অবিকল তাহাদদেরই চেহারায়__ 

হাসিতে ক্রন্দনে-_কখনও সেই পরিচিত ছোট 

ঘরখানিতে__কোন সময়ে মাঠের আলিতে অথবা 

প্রশস্ত রাজপথে । কিংবা! তাহাকে সে দেখিয়াছে 

কুষ্ঠীবাড়ির ছাদে দীড়াইয়া মাহ্ুমকে আহ্বান 
করিতে- আবার কখনও একেবারে অনাহুতভাবে 

এখানে-সেখানে মানুষের ঘরে । তাই বুঝি 

একালের একজন মনম্বী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষণ- 

কথামত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'কথামৃত 

এখনও বাংলার সবচেয়ে 09812 বই। তা 
হয়েছে কারণ এর মতো 108000817 %810০ আর 

কোথাও নেই। জীবনের যা ভিত্তি তাই এর 

ভিত্তি।, 

উপনিষর্দের খষি যে আত্মাকে জানিয়াছিলেন 

ধ্যানের গভীরে, সেই তীহাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রকাশ্য জনারণ্যে। তিনি 

জগৎকে শিখাইয়াছেন, ভগবৎপ্রেমকে মনুষ্যপ্রেমে 

প্রবাহিত করিতে । জীবমাত্রই শিব--শ্রদ্ধ! দ্বার, 

ভালবাসা দ্বারা, পৃজ। দ্বারা এই শিবস্বের উদ্বোধন 

করাই শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-নাধন । 

জড়োপাসক আধুনিক যুগের মানুষ ভাবিতে- 

ছিল-_মাচষও একপ্রকার যন্ত্র! তথাকথিত 

বন্তবাদের অহঙ্কারে তাহার মনে করিয়াছিল 

মানষগুলিকে সমাজ নামক বৃহত্তর যন্ত্রের অঙ্গীভূত 

করিয়া তৃলিতে পারিলেই মকল সমস্ঠার সমাধান 

[ ৮*"তম বধ-_-২য় সংখ্যা 

অনায়াসেই হইতে পারিবে। কিন্তু এই নয়া 
নাস্তিক্বাদ__মান্ষকে ছলে কৌশলে মহুৎ 

হইবার প্রেরণ! মোটেই দিতে পারে নাই বরং 

মানুষকে ক্রমেই শক্তিহীন ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতে- 

ছিল। জীবনের মূলে সর্বস্থিতিকর ঈশ্বরকে 
অস্বীকার করিলে, মানুষ দীড়াইবে কেমন 

করিয়া? সমাজ স্থাপিত হইবে কিসের উপর ? 

ভিত্তি নাই, চূড়া আছে,_-এমন একটি প্রাসাদ 
কল্পনাতেই মাত্র গড়। চলে। সর্বমানবের. 

অন্তরশায়ী সেই পরম একের সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ই 
জনসমাজে সর্বাগ্রে জানাইয়াছেন। দীন-দরিদ্্ 
রুগ্র-রিষ্ট স্ধী-সঙ্জন ধনী-জ্ঞানী মানুষ কেহই 
অবজ্ঞেয় নহে--সকলেই বন্দনীয়। ইহাই শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বাতা । চিরন্তন তত্বরকে তিনি নবতম 
তথ্যে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে 

স্বয়ং পরমপ্রিয়ব্ূপে বিরাজ করিতেছেন । আমরা 
সেই শ্রীরামরুষ্জকেই আমাদের সকল স্থুখে-ছুঃখে 
স্মরণ করিয়। থাকি। 

সাম্প্রতিককালের এক দিকপাল পুরুষকেও 
সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বলিতে শুনা গিয়াছিল : 
ঠাকুরের কথা কি বলব--মনে হয়, চিনি আমার 
চিরপুরাতন বন্ধু-_-1ধ 706:091 50150, 20৫ 
(116 0051 17)0118916 ঠি1500 1:"*তিনি আমার 

সবকিছু দেখছেন, দেখেও ভালবাসছেন, তাকে 
কি লুকাবো ? তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার পায়নি 
এমন কেউ নেই।*''এই ঠাকুর আমার চব্বিশ 
ঘণ্টার আপনজন ।__এই অনুভূতি সকলেরই, 
অতি সাধারণ জনেরও। অজশ্র দৃষ্টান্ত 'উদ্ধত 
করা চলে, যাহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে শ্রীরাম 
গঙ্গাবারি-বিধৌত দেবালয়বামী হইয়াও মানুষ- 
নদীর তটে তটে নিত্যবিচরণশীল। সাধক-কবি 
ঠিকই লিখিয়াছেন £ 
“যারে খু'জ লীলা স্থলে, তীর্থে তীর্থে, পুণ্য জলে 

সে তোমারে খুজে সদা অন্তরে বাহিরে, 
মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে 

পরশি চরণে পৃত করে ধরণীরে*** 1» 
তিনি মানুষ সাজিয়! মান্য খু'ঁজিতেছেন “মানবের 
প্রে-আশে। মান্থৃযও আর কতকাল পারিবে 
তাহার এই অন্বেষণে ধরা না দিয়া থাকিতে? 



শ্রীরামরুষ্দেবের জীবন উপদেশ 
স্বামী শুদ্ধানন্দ 

£বামী বিষেকানঙ্গের অন্তরঙ্গ [শষ্যগণের অনাতম- রামকফ মঠ ও রামকৃফ মিশনের পঞ্চম আঁধনায়ক। 

প্রব্ধটি 'বসুমতা' শ্রীশ্রীরামকৃক শতবাঁষকণ সংখ্যার (১৩৪২ ফাঙ্গুন ) প্রকাশিত হয়েছিল। 

[ প্রায় পধ্ধাশ বৎসর হইল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্বের 

আগষ্ট মাসে শ্রীরামকষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে । 

তখন আমার বয়ংক্রম কিঞ্িন্নখুন চতুর্দশ বৎসর | 

তাহার পূর্বেই কলিকাতায় তাহার নাম প্রচার 
হইয়া পড়িয়াছিল_-তাহার উপদেশও কিছু কিছু 

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 

সঙ্গের ফলে ত্রাঙ্ষপমাজে মাতৃভাবে ভগব্দারধনার 

বিশেষভাবে প্রচলনের কথা, ব্রাহ্ম হইয়া ধাহারা 

উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের কাহারও 

কাহারও তাহার নিকট যাতায়াতের ফলে আবার 

উপবীত গ্রহণের কথা, তাহার শাস্ত্রের গভীর তত্ব 

সকল অতি সহজ ভাষায় সর্বমাধারণকে বুঝাইয়৷ 

দিবার ক্ষমতা! প্রভৃতির কথ। তার 

আমার কানে আসিয়াছিল। কিন্তু তখন অল্প 

বয়সের দরুণ এবং হৃদয়ে ধশ্মসাধনার বিশেষ 

প্রেরণা না আসায় তাহাকে দর্শন করিতে যাই 

নাই। এখন প্রায়ই মনে হয়, যদি তাহাকে 

একবারও অন্ততঃ দেখিতাম, তবে জীবন সার্থক 

হইত। এখনও অনেক বয়স্ক ব্যক্তির সহিত দেখা 

হয়। ধাহার! তাহার দর্শনলাভের সৌভাগ্যলাভ 

করিয়াছিলেন, যদিও অনেকে তখন তাহার 

মহিমা বুঝিতে পারেন নাই। তখন বুঝিতে 
পারুন বা না পারুন, তাহার যে দেবছূর্লত মৃত্তি 
দরশনি করিয়াছিলেন, ইহ। শ্ুনিয়াই তাহাদিগকে 
সৌতাগ্যবান্ বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের 
চরণে প্রণত হইয়। পড়িতে ইচ্ছা করে। 

যাহা হউক, পরমহংসদেবের আবর্শনের ৪ 
বত্সর পরে কীকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে মহাত্ম! 

রামচন্দ্রের দর্শনলাভ করি ও তক্লিখিত রামকৃষ্ণ 

পরমহংসদেবের জীবনচরিত পড়িয়। তাহার জীবন 

ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হই। ক্রমে 

শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত ( কথামৃতকার শ্রীম__- ), 
ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণের 

ও মহেন্দ্র বাবু বা মাষ্টার মহাশয়ের কৃপায় 
ত্দানীস্তন বরাহনগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ 
ব্যতীত অন্যান্ত সকল সন্ন্যাসী ভক্তগণের সহিত 

পরিচিত হুই। ম্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য 

দেশ বিজয়াস্তে কলিকাতায় ১৮৯৭ খৃষ্টাবের 

প্রথম ভাগে আগমনের পূর্বে তাহাকে দর্শনের 
সৌভাগ্যলাভ হয় নাই। 

তাহার শিল্ত ও অন্থরাগিগণ তাহার শ্রীমুখে 

শুনিয়। এবং নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করি! 
তাহার জীবনচরিত ও উপদেশ লিপিবদ্ধ 

করিগ়াছেন এবং ধাহীর! তাহাকে দেখেন নাই; 

তাহাদেরও অনেকে এই সংকল্প করিয়াছেন এবং 
এখনও করিতেছেন। এইরূপে তাহার জীবন- 
চরিত ও উপদেশসংক্রান্ত বনু পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে ও হইতেছে । হ্থৃতরাং এই ক্ষুব্ধ প্রবন্ধে 
তাহার জীবনচরিত ও উপদেশের বিস্তারিত 

পুনরাবৃত্তি করা বান্ুল্য। পাঠকবর্গকে এই 

সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে সাগ্রহে অনুরোধ 
করি। তাহার শিষ্য তক্তগণের সংস্পর্শে আসিয়া, 
তাহাদের জীবন দেখিয়া ও কথ। শ্তনিয়া এবং 

এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের ফলে আমি তাহার 
জীবন ও উপদেশের যে মূলকথ! বুৰিয়াছি__ 
তাহাই অতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করিব। ] 

এক কথায় যদি শ্রীরামরুঞ্দেবের জীবনকথা 

বলিতে হয়, তবে বলিতে হয়, তিনি ঈশ্বর বৈ 

আর কিছুই জানিতেন না। বাল্যকাল হইতেই 
তিনি মাঝে মাঝে ভগবস্তাবে তন্ময় হইয়া 



৯৩ উদ্বোধন 

বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়। পড়িতেন। সংসারের পড়াস্তনা 
চালকলা-বাধ! বিছ্যা জানিয়া পড়াশ্তনায় একদম 

মনোযোগী হইলেন নাঁ-তারপর দক্ষিণেশ্বরে 
কালীমন্দিরে পৃজারীর পদে ব্রতী হইয়া মার 

সাক্ষাৎদর্শন অথব! শরীরপাত-_এই পণ করিলেন 

--ফলে জগদস্বার সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন। শেষে 
এই দর্শন স্থায়ী করিবার জন্য উক্ত মন্দিরে যত 

সাধু সন্গ্যাসী সিদ্ধ পুরুষ আসিতেন, বিভিন্ন 
মতাবলম্বী প্রায় কাহাকেও তিনি গুরু করিতে 

বাকি রাখিলেন না-এইরূপে তিনি অদ্বৈতবাদী 

তোতাপুরী, তন্ত্রবিদ্ ভৈরবী ব্রাঙ্মণী, রামতক্ত 
জটাধারী প্রভৃতিকে গুরুপদে বরণ করেন। 

ইহারা যাহা যাহা বলিতেন, তাহার খুটিনাটি 
সাধন কোনটিই তিনি অবহেলা! করিতেন না, 

এক উদ্ষেশ্ট-_শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন__ 

সাক্ষাৎকার । ধন্মকে তিনি কেবল মতবাদ ৰলিয়! 

মনে করিতেন না_তীহার জীবনে একমাত্র 

মূলমন্ত্র ছিল সাধন। ীশ্বরদর্শনের বিস্বা কাম- 
কাঞ্চনাসক্তি ও অহঙ্কার দূরীকরণের জন্য তাহার 

টাকা মাটী__মাটী টাকা সাধনা, কালীবাড়ীর 

কাঙ্গালীগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন, অপরের পাইখান৷ 

সাফ করা প্রভৃতি সাধনার কথ প্রসিদ্ধ । এইবূপে 

তিনি ক্রমে জড়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়! ভাব- 

রাজ্যে এবং পরে সর্বতাববিবঞ্জিত নিধ্বিকল্প 

সমাধি-ভূমিতে পধ্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন । 

জগতের সৌভাগ্য যে, বহুকাল ধরিয়। অহরহ: 
বাহজ্ঞানদৃশ্ঠ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও মায়ের 

ইচ্ছায় তাহার শরীরপাত হয় নাই। তীহার 

নিকট ইশ্বরসাধনার মতমতাস্তরের ইতরবিশেষ 

ছিল নাঁতীহার ইসলাম ও শ্রীষ্ই সাধনাও 
প্রসিদ্ধ। 

আমার মনে হয়, মতমতাস্তরের দিকে লক্ষ্য 

না রাখিয়া সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে 
উপলব্ধি করিব, এইরূপ অহরহঃ দৃঢ় চেষ্টার ফলেই 

[ ৮৭তম বর্ধ_২য় সংখ্যা 

তাহার জীবন একদিকে যেমন গভীর, অপর 

দিকে তেমনই উদার হুইয়াছিল। তিনি যদি 

কিছু ঘ্বণা করিতেন, তবে তাহা৷ সংসারাসক্তি বা 
সাংসারিকতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরসাক্ষাৎকার 

না করিয়া ধর্মপ্রচারকার্ধ্যে অগ্রসর হন নাই__ 
অথব| বল! যাইতে পারে, ধর্ম প্রচার তিনি নিজে 

কখনও করিতে চান নাই-তীহাকে মন্ত্রজপ 

করিয়৷ সেই জগাত্বাই তাহাকে যন্্ষ্বূপ করিয়া 
সেই জগদম্বাই তাহাকে যাহ! বলাইয়াছেন, তিনি 

তাহাই বলিয়াছেন, তাই তাহার প্রত্যেক কথার 
জোর অত। অনেকে সাধনাবস্থায় তাহাকে 

পাগল মনে করিয়! চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিল 

_কিস্ত তাহার এই ইশ্বরপ্রেমরূপ ব্যাধি যে 

লৌকিক চিকিৎসার অসাধ্য । তীহার এই 
সাধনাবস্থায় অনেক পণ্ডিত, সাধক, সিদ্ধ ব্যক্তি 

তাহার এইরূপ অশ্রুতপূর্বব সাধনায় মুগ্ধ হইয়া” 

ছিলেন। শেষে আধুনিক ইংরেজিশিক্ষিত 
কেশবচন্ত্র ও তাহার অনুবত্তী ভক্ত সাধকগণের 

সহিত তাহার পরিচয়ের ফলে হিন্দু সনাতন 
সমাজেও একটা বিশেষ সাড়। পড়িয়াছিল এবং 

পরিশেষে কয়েকজন যুবক তীহার একেবারে 

অনুগত হুইয়া সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। 

তাহার উক্তিগুলি অতি সরল অথচ অতি 
গভীর। ্শ্বরকে যে কোন নামে ডাক না 

কেন, তীহাকে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, কালী, শিব, বিষ, 
কৃষ্ণ, আল্প। বা গভ যাহাই বল না কেন, ঈশ্বর 
সেই একই সচ্চিদানন্দ বস্ত-_-যেমন জলকে বারি, 

পানি, ওয়াটার, আযাকোককাযাহাই বল না 

কেন, উহ! দ্বারা পিপাসাশাস্তি অবশ্যই হয়। 

আমবাগানে গিয়। পাতা গণিয়। লাভ নাই-_ 

আম পাড়িয়া খাইতে পারিলেই তৃপ্তি । তন্দ্রপ 
শাস্ত্রের নানাবিধ বাদান্থবাদে কিছুই হয় না 

শাস্ত্রের সার কথ৷ সচ্চিদানন্দকে সম্ভোগ করা, 
তাহাতেই সর্বশাস্ত্রজ্ঞানেৰ ফললাভ হয়। 



ফাস্কন, ১৩৯১ | 

ঈশ্বরের চাপরাস না পাইয়! প্রচারকার্ধ্য 
কর! বৃধা_কারণ, কেহই তোমার কথা শুনিবে 
না, অথবা শুনিলেও তাহাতে বিশেষ কাজ 

হইবে না। 

তিনি নিজে ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন এবং নাংসারিকতাকে ত্বণ৷ করিতেন__ 
কিন্ত বিশেষ অধিকারী ব্যতীত তিনি কাহাকেও 

সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন না। 

কেবল বলিতেন, বশ্বরকে জীবনের একমাত্র 
ধবতারা৷ কর। যেমন যারা ঢে'কিতে চি'ড়৷ 

কুটে, তাহার। সেই সঙ্গে দশ রকম কাষ করে। 

কিন্তু সদা লক্ষ্য রাখে যে, হাতে ঢে'কি ন| পড়ে। 

তদ্রপ সংসারের সব কায কর, কিন্তু ঈশ্বরের 

দিকে সদ! লক্ষ্য রাখিও। 

তাহার জীবন ও উপদেশ আলোচন৷ করিয়া 

আমাদের কি লাভ হইবে? ইহাতে আমাদের 
পরম লাভ--যে কোন ধন্মীবলম্বী হউন না কেন, 

তিনি যে মতই বিশ্বাস করুন না কেন, প্রত্যেক 
সম্প্রদায়েই সাধন-ভজন অনুষ্ঠান আছে। সকলকে 
তাহার দৃষ্টান্তে নিজ নিজ মতান্যায়ী সাধন-ভজন 

অনুষ্ঠানে বেশী করিয়! সময় দিতে হইবে। তাহার 
জীবনে ও উপদেশে ০০০%০510-এর (ধর্মান্তরের) 

কোন অবকাশ নাই। যদি কোনরূপ ০০৬৩. 

৪190 থাকে, তবে তাহ! হৃদয়ের ০00%9:5100 

(পরিবর্তন) আর অপরের স্বদয় পরিবর্তন 

করিতে গেলে নিজের হ্বায় পরিবর্তন বিশেষরূপে 
আগে হওয়া দরকার । স্থৃতরাং সাধন-ভজনের 
দিকে আমরা প্রত্যেকে বেশি করিয়া ঝোঁক 

দিলে ম্বতঃই উদার ভাব না আসিয়া থাকিতে 

পারে না। কারণ, তখন আর অপরকে 

সমালোচন! করিবার সময় ঝা স্পৃহা! থাকে না। 

হিন্দুকে মুসলমান বা খুষ্টিয়ান করিবার চেষ্টার 
প্রয়োজন নাই-_শাক্তকে বৈষ্ণব করিবার চেষ্টার 

প্রয়োজন নাই--ছ্বৈতবাদীকে অদ্বৈতবাদী করিবার 

শ্রীরামরষ্ধদেবের জীবন উপদেশ ৯১ 

চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্দেবের 

জীবনান্থলরণ করিয়া আজ হইতে আমরা সকলে 

বিশেষভাবে সাধনে প্রবৃত্ত হই। যিনি একেবারে 

ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, 
তিনি যতটা পারেন, ততট। ত্যাগ করুন। 

সম্পূর্ণ কাম-কাঞ্চনত্যাগী হইতে ন| পারি, যতটা 
পারি, ততটাই আমাদের কল্যাণ। 

ধাহার! বলিবেন, অপরকে বুঝানই_-অপরের 

সঙ্গে তর্ক-বিবাদ-বিসম্বাদ করাই আমাদের ধর্মের 

অঙ্গ, যে সকল কর্মকে আমরা কুকর্ম বলিয়। জানি, 

সেইগুলিই আমাদের ধন্মের অঙ্গ; তাহাদিগকে 

আমর! প্ীরামকৃষ্-জীবন বিশেষভাবে আলোচনা 

করিতে অন্থরোধ করি। তিনি চিরজীবন 

শিথিয়াই গিয়াছেন-_বলিতেন 'সখী' যাবৎ বাচি। 
তাবৎ শিখি। তাহাকে গুরু, কর্তা বা বাঝ৷ 

বলিলে তাহার কষ্ট হইত। তিনি তান্ত্রিক মাধন! 

রীতিমত করিলেও কি কখনও এক ফৌটা মগ্পান 

কৰিয়াছিলেন, অথবা শ্ত্রীজাতিকে জগজ্জননী 

ব্যতীত অন্বদৃষ্টিতে কখনও দর্শন করিয়াছিলেন? 
তিনি কথায় কথায় বলিতেন, ঘকলেই মনে করে, 

আমার ঘড়ি ঠিক ঠিক চল্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

কারও ঘড়ি ঠিক চল্ছে না তাই স্থ্্যকে দেখিয়া 
মাঝে মাঝে ঘড়ি ঠিক করিয়। লইয়া তবে 

চালাইবার মত করিয়া লইতে হয়। অথবা 

যেমন বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ, কিন্তু উহা ছাদে পড়িয়া 
নান! ময়লার সহিত মিশিয়৷ বিভিন্ন নলের মধ্য 

দিয় পড়ে__তন্দপ ধাহারা ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন, 

ধাহাদের বারা তথাকথিত বিভিন্ন ধর্ম প্রবন্তিত 

হইয়াছে, তাহার! সেই একমেবা দ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ 

লাত করিয়া মকলেই এক কথা বলিয়া গিয়াছেন-__ 

কেবল দেশ-কাল-পান্র অন্ুলারে যেখানে যেমন 
প্রয়োজন_ কোথাও কর্ম, কোথাও জান, কোথাও 

তক্তি-__কোথাও দ্বৈতবাদ, কোথাও অ্বৈতবাদের 

উপর ঝেশাক দেওয়া হইয়াছে--আবার অজ 



৯২ উদ্বোধন 

কামনান্ধ জীব আমরা-_আমাদের দুবর্বলত| ও 

অজ্ঞতা! অনুযায়ী তাহার মধ্যে নানা আবর্জনা 

মিশাইয়াছি তাই বলি, শ্্রীরামকষ্খদেবের 
“যত মত তত পথ” খুব সত্য কথা__কিস্ত ধর্মের 
দোহাই দিয়! আমরা যেন আমাদের দুবর্বলতা, 
অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা-প্রস্থত কদাচারকে ধন্মের 

নামে চালাইবার চেষ্টা! কখনও না করি। 

আজকাল লোকে বলে, আমাদের রাজনৈতিক, 

সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ক 

নান। সমস্। রহিয়াছে-_রামকুষ্চচরিত ও উপদেশ 

আলোচনা! করিলে তাহার কিছু মীমাংস! হইবে 

বলিতে পার? আমর। জোর করিয়! বলি, হা, 

ভাল করিয়া বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলে সকল 
সমস্টারই মীমাংসা হইবে । সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির 
মূলগত সমস্তা, স্বার্থপরতা ও নিঃম্বার্থপরতার 

বিরোধ । যত দিন সমাজে স্বার্থপরতা অপ্রতিহত 
প্রভাবে রাজত্ব করিবে, তত দিন রাষ্ঈীগত ও 

সমাজগত নিয়মের যতই পরিবর্তন হউক ন। কেন, 

কিছুতেই মানুষের শান্তি নাই। বিদ্যার কথা 

বলিতেছ? সকলের শ্রেষ্ঠ বিচ্যা- বিজ্ঞান 

(801০6 ), কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি না, 

বিজ্ঞানবলে আমরা প্রকৃতির উপর যে সকল 

শক্তিলাভ করিতেছি--তাহার কত অপব্যবহার 

হইতেছে? তাই শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের ভাষায় এই 

বলিয়! উপসংহার করিতে চাই-_ঈশ্বরকে খোটা- 

রূপে ধরিয়া! যত ইচ্ছা বন্বন্ করিয় ঘুর- প্রাণ 
ভরিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক বিষয়ার্দির চর্চা 

কর--পতনের ভয় নাই। লক্ষ্যহীন হইয়া 

.দুরিলেই পতন অবশ্ঠন্তাবী। তবে ইহাও বলিব 
যে, ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত-_ধর্ম্দের উন্মাদনা ব্যতীত 

[ ৮৭তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

-_-কেবল শুষ্ক নীতি-দ্বারা কখনও স্বার্থপরতাব্ধপ 

ব্যাধির পূর্ণ উপশম হয় না। 
ঈশ্বরপ্রেমিক বলেন__নাহং নাহং তু তুঁছ। 

তিনি দল বাধিয়া 8০9০181 89:1০ ( সমাজের 

সেবা) করিতে যান নাজীবকে নারায়ণের 

মৃত্তি জানিয়া তাহাদের সেবায় আত্মবিসর্জন 
করেন। 

শ্রীরামকষ্ণদেবের জীবন ও উপদেশ অনুসরণ 
করিতে পারিলে জগতে অপূর্ব সেবাধন্মের 

অভ্যুদয় হইবে এবং তাহাতেই সকল সমস্যার 

সমাধান হইয়। জগতে শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। 

হইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেকের এই 
জীবন ও উপদেশের শ্রবণ, মনন ও অন্ুধ্যান 

করিতে হইবে। 

শুধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়া 
তারম্বরে ঘোষণ! করিয়া শতসহম্্র সম্প্রদায়ের 

মধ্যে আবার একটি নৃতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
করিলে চলিবে না । ধাঁহারা যথার্থ আস্তরিক- 

ভাবে শ্রীরামকঞ্চ-জীবন ও উপদেশ চ্চা৷ করিবেন, 

তাহারা বাহ্তঃ হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান-_ছৈতবাদী 

অছ্বৈতবাদী যাহাই থাকুন না কেন, ত্তাহার। 

নৃতন মানুষ হইবেন_তীহারা নিজের অহংকে 

সম্পূর্ণ বিসর্জন £দিয়া ভগবানের প্রকাশ-জ্ঞানে 
সকল সম্প্রদায়ের নর-নারী-সেবায় অগ্রসর 

হইবেন । 

বর্তমান যুগে অল্পকাল পৃব্বেই আমাদের সমক্ষে 
এই আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে । আস্মন, আমর! 

সকলে তাহার জীবন ও উপদেশ চচ্চা করিয়া ও 

যথাসাধ্য জীবনে পরিণত করিয়া নিজেদের 

সার্থক করি। 



শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি কথা ২ “ভক্তি-পথ সহজ পথ' 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

বেলড় মঠের প্রবীণ শাস্যজ সন্বযাসী। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্দেব বলিয়াছেন-_ ভক্তি- 

পথ দিয়ে তার কাছে সহজে যাওয়া যায়” 

'ভক্তিযোগ যুগধর্ম, “কলিযুগের পক্ষে নারদীয়া 

ভক্তি” _ইত্যার্দি। 

অন্তান্ত যোগসহায়ে সিদ্ধিলাভ কর] এ সময়ে 

কষ্টসাধ্য, কিন্ত ভক্তি-পথ সেরূপ কষ্টসাধ্য নহে এবং 

তক্তি-পথেই সব পাওয়া যায়-_একথা শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার তাহার 

কথাম্তপিপাস্থ শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যক্ত 

করিয়াছেন। 

ভক্তিপথের বিশেষত্ব কি এবং উহা কেন 

সকলের পক্ষে স্থগম, এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র কি 

বলেন তাহাই আমর একটু আলোচনা করিব। 
অদ্বৈতবেদাস্তের মতে ব্রদ্ষই একমান্ 

ভ্রিকালাবাধিত সত্য বস্তু ও জগৎ মিথ্যা। জীব 

স্ব্ূপত ব্রহ্ম। অবিষ্ঠাপ্রভাবেই জীবের জন্ম- 
মরণব্ূপ সংসারভ্রাস্তি হইয়া থাকে । অবিদ্যা- 

প্রন্থত ব্রিগুণাত্বক অন্তঃকরণরূপ উপাধি সহ 

মিথ্যা তাদাত্মযবশতঃই জীব অশেষ ছুঃখ প্রাপ্ত 

হয়। জবাকুক্থম সংযোগে স্ষটিকের লালিমার 
ন্যায় এই উপাধি সংযোগ থাকিলে দুঃখ হইবেই। 
এই উপাধি নিবৃত্তি হইলেই ছুঃখনিবৃত্তি সম্ভব । 

অদ্বৈতবেদাস্ত বলেন_-উপাধিজনিত এই ছুঃখ 

প্রতীতি একটা ভ্রাস্তিমান্র। একমাত্র আত্মজান 

দ্বারাই এইভ্রাস্তি নিবৃত্ত হয়। 

তক্তিসিদ্ধান্ত কিন্তু অন্যরূপ। সে মতে 
পরমেশ্বর সত্য ও তাহার শক্তিও সত্য। 

পরমেশ্বরের সত্য শক্তি হইতে উৎপর জগদাদি 
যাবতীয় পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না । সংসার 

ঈশ্বরের সংকল্প । সত্য সংকল্প ঈশ্বরস্থ্ সংসার 

যিথ্যা নহে, উহা! সত্য। যদি সংসার মিথ্যা, 

একটা ভ্রান্তিমাত্র হইত তবে তাহ। আত্মজ্ান-নাশ্ঠ 

হইত। কারণ অন্ধকার নিবর্ভক দীপপ্রকাশের 

ন্যায় একমাত্র জ্ঞানই ভ্রান্তি বা অজ্ঞানান্ধকার 

নিবর্তক-__ইহা সর্বজনস্বীকত। সংসার সত্য, 

অতএব উহার নিবৃত্তি জ্ঞানসাধ্য নহে । জান 

সত্য বস্তকে নাশ করিতে পাবে না । সংসার- 

নিবৃত্ি একমাত্র ভগবন্তক্তি দ্বারাই হইয়। থাকে । 

তক্তিদর্শন ভক্তিপূর্বক ভগবানে বুদ্ধির লদ্ 

ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি স্বীকার করেন না। 

সুতরাং এ মতে আত্মজ্ঞান সংসার নিবর্তক নহে। 

আত্মজ্ঞান অস্তঃকরণগত অশ্রদ্ধা সংশয়ার্দি মনের 

নিবৃত্তি করিয়া থাকে মাত্র। তখন প্রমাদ 

আলন্ত অভিমান প্রভৃতি অনাত্বধর্ম রহিত হইয়া, 

নির্ঘন হইয়া! জীব প্রীতগবানের প্রপন্ন বা শরপাগত 

হইয়া থাকে । 

ভগবান পরম এশ্বর্শালী | তাহার ্বন্বর্ূপের 

ন্যায় এই এশ্বর্বশক্তিও অবাধিত। এই শক্তি ও 

শক্তিমান উভয়ে মিলিত হইয়া জগৎ কারণ হইয়া 

থাকেন। এই উভয়ই সত্য। অদ্বৈতবেদান্তের 

হ্যায় শক্তিকে এ মতে মিথ্যা মানা হয় না। 

্রহ্মশক্তি ব্রহ্গস্বরূপই মান। হয় । 

ঈশ্বর কর্মফলদীত1, এ বিষয়ে উত্তর মীমাংস! 

ৰা অছৈতব্দোন্ত ও ভক্তি মতের কোন 

মতানৈক্য নাই। ভক্তি বেদ প্রতিপাস্ত। 

শাণ্ডিল্য খষি বলিয়াছেন “ভক্তি গ্রমেয়া 

শ্রুতিভ্য:, পুরাণেতিহাসাত্যাম্ চ*-_শ্রুতি, পুরাণ 

ও ইতিহাসাদি সহায়ে ভক্তির স্বরূপ জ্ঞাতব্য । 

খগবেদে পরমেশ্বরকে মাতাপিতার স্ায় রক্ষক 

বর্ণন কর! হইয্বাছে ; ইন্দ্র পিতা ও শ্রেষ্ঠ সখারূপে 

বণিত হুইয়াছেন। 

তক্তি কি? এ বিষয়ে 'বলিতে গেলে বলিতে 
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হয় পরমেশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। 
নারদ বলেন__-ভক্তি পরমপ্রেমরূপ ও অমৃতন্বদপ। 

শাগ্ডিলা অমৃতকে ভক্তির ফল বলিয়াছেম। 

খাষি অঙ্গিরার মত এই যে, শ্েহ, প্রেম ও 

শ্রদ্ধার আতিশয্যে ইশ্বরের প্রতি অলৌকিক 

অন্বাগের নামই তক্তি, ইত্যাদি । 
ভক্তির স্বরূপ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও 

ইহা নিবিবাদে বল! যায় যে, ঈশ্বরে পরম অনুরাগ 

বা প্রীতিই ভক্তি। কিস্তু এই অনুরাগ বস্তি 

তো স্বসংবেষ্ঘ, অর্থাৎ ইহা! একমাত্র নিজেই জান। 

যায়। যথার্থই ঈশ্বরের প্রতি কাহারও অনুরাগ 

হইয়াছে কিনা তাহা অপরে জানিবে কি 
প্রকারে? অপরের পক্ষে ইহা জান! কঠিন, 
ইহা! সত্য বটে, তথাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভক্তির 

পরিচয় স্ব্ূপে বিভিন্ন আচার্যগণের মত উল্লেখ 

করা যাইতে পারে। 
ব্যাসদেব বলেন যে, ভগবানের পূজা আদিতে 

অনুরাগ হওয়াই ভক্তির লক্ষণ । ধীহার প্রতি 

প্রেম হয় তাহার সেবাতেই আতন্তরভক্তির 

পরিচয় পাওয়া যায়। 

গর্গাচার্য বলেন_ধাহার প্রতি প্রেম হয় 

তাহার চরিত্র, নাম, গুণাদির সশ্রদ্ধ শ্রবণ, বর্ণন 

ও তাহার আবৃত্তিই আস্তরভক্তির পরিচায়ক। 

অর্থাৎ বাহিরে এসব দেখা গেলেই বুঝিতে হইবে 
ষে, সে ব্যক্তির চিত্তে ভক্তির বিকাশ হইয়াছে। 

শাণ্ডিল্য বলেনযে কোন প্রিয় বস্ততে 

ঈশ্বরের সত্ত্ব! চিন্তন করিয়! তাহাতে তন্ময় হইয়া 
যাওয়ার নামই ভক্তির লক্ষণ | 

ভরদ্বাজ বলেন_-পরমানন্দে মপ্র হইয়া 

ঈশ্বরের মহিমাখ্যাপন করার নামই ভক্তি। 

অর্থাৎ ধাহার প্রতি প্রেম হয় তাহার মহিম| 

খ্যাপন। 

কশ্তপ বলেন_ আপনার*ৎসর্বকর্ম ভগবানে 

সমর্পণ করার নাম ভক্তি। অর্থাৎ যাহা কিছু 
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আমি করি তাহাই ভগবানের প্রসন্নতা ও সেবার্থ। 

শৌচ শ্বানাির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ভগবানের 
সমীপে যাওয়ার নামও ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বসিষ্ঠাদি মুনিগণের 
মত এই যে, সর্বজগৎ শ্রীভগবানেরই একটি বূপ 

_-এই বুদ্ধিতে সকলের সেবা করার নামই ভক্তি। 

দেবধি নারদ বলেন-নিজের সর্ব আচরণ 
ভগবানে অর্পণ করা ও ভগবদ বিস্মরণে পরম 

ব্যাকুলতার উদয়ের নামই তক্তি। 

ব্রজবাসিগণের মতে-_্বীয় মতি, রতি, গতি, 

জীবন, প্রাণ__সব কিছু ভগবানে লীন করিয়া 

দেওয়াই ভক্তি । | 

এই সব লক্ষণই সাধকের চিত্ত অস্তিমে 

ভগবানে বিলীন হইয়া যায়_ইহাই বুঝাইয়। 
থাকে। 

এখন তক্তি হয় কি প্রকারে ইহাই বিবেচ্য । 

ইহ। নিঃসন্দেহ যে, ভক্তিসিদ্ধান্তের সার সর্বস্ব 

হচ্ছেন জগতের অভিন্ননিমিত্বোপাদদান কারণ 

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণ গুণাকর 

ঈশ্বর । জীব ও জগৎ ইঈশ্বরলহ অভিন্ন । অতএব 

ঈশ্বরের অথবা ইশ্বরাভিন্ন ভক্তজনের অন্কুগ্রহ- 

বিনা ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু এ অন্কুগ্রহ- 

লাভ জীবের নিজের আয্মত্তাধীন নহে । এই 

অন্ুগ্রহলাতের জন্য সাধকের ব্যাকুল অন্তরে 
প্রতীক্ষা প্রয়োজন । এজন্যই নারদ বলেন যে, 

মহত্ক্পা বা ভগবত্রুপালেশবশতঃই ভক্তির 

উদয় হয়। | 
কিন্তু ভক্তির উদয়ের জন্য কয়েকটি উপায়ের 

কথাও ভক্তিশান্ত্র বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা 

ভগবানের নামের আশ্রয়। নামই ভগবান, 

এই বুদ্ধিতে নামকীর্ভন, জপ, শ্রবণ, ধ্যান, 
স্মরণার্দি ছারা হৃদষে ভগবানকে প্রকাশ করিবার 

চেষ্টা করা। | 
তগবানের রূপের আশ্রয় অর্থাৎ ভগবানের 
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রূপে প্রীতি ও তন্ময়ত৷ । উহা দ্বারা ক্রমে 
মনরূপ উপাধির বিলয় ও ভগবানের সহিত 

একতাবোধ হইয়া অন্তঃকরণ পরমেশ্বরে বিলীন 

হইয়া যায়। ৰ 

ঈশ্বরের বিভূতির্শন অর্থাৎ্ব_-অন্তরে 
ভগবানের ধ্যান ও বাহিরে ব্যবহারকালে 

প্রত্যেক বস্ততে পৰিপুর্ণ ভগবানের বিশেষ প্রকাশ 

চিন্তন। এইরূপে মন তন্ময় হইয়া যায় ও 

তগবানের সহিত মিশিয়া এক হইয়। যায়। সর্ব- 

পদার্থের শক্তিন্পে ভগবানই বিদ্যমান, এইরূপ 

চিন্তনেও মন ক্রমে পরমাত্মীতে বিলীন হইয়৷ 

থাকে। 
গুণের বর্ণন, সত্বাদি গুণত্রয় ও তাহার 

কার্য সবই শশ্বরনিয়ন্ত্রিত, এরূপ চিন্তনেও মন 

ত্রিগুণের অতীত পরমেশ্বরে বিলীন হয় । 

পরমাত্মভাবনী, _সর্ববস্ততে অস্তি, ভাতি, 

প্রিয়দ্ূপে সচ্চিদানন্দের দর্শন অভ্যাস করিলে 

অচিরেই মন প্রিয়তম ঈশ্বরসহ অভিন্নত। প্রাপ্ত 
হয়। 

এইসব সাধন পরিপক্ক হইলে তখন এক 

প্রভু ও তাহার শক্তিই অবশেষ থাকেন। এই 

প্রকার স্বরূপানগুভবে সমাধি ও ব্যবহার এক 

হইয়া যায়। 
ভক্তির পরিপক অবস্থায় বাহ্ ব্যবহার কিরূপ 

হয় তাহাঁও ভক্তিশাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া 

থাঁকেন। যথী_সম্মান প্রদর্শন । অজ্জুম যে 

অবস্থাতেই থাকুন না কেন শ্রীকষ্ণকে দর্শন 

করিলেই তিনি অতি প্রেমের সহিত দণ্ডায়মান 
হইতেন। ভক্তও ভগবদবিগ্রহ বা অন্য ভক্ত 
দর্শনে তদ্রূপ করিয়া থাকেন। রাজ ঈক্ষাকু 
কমল, মেঘ প্রভৃতি দর্শনে কমলনয়ন মেধশ্যাম 

ভগবানের ম্মরণে মগ্ন হইয়া তাহাদেরও সৎকার 
বা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। অর্থাৎ্থ যে যে বস্ত 

দর্শনে প্রিয়তমের স্মরণ হয় তাহািগকে সৎকার 

শীশ্রঠাকুরের একটি কথা : ভক্তি পথ সহজ পথ, রী 

বা সম্মান প্রদর্শন করিতেন। শ্রীশ্রম। বলিয়াছেন 
_-এদের কিরূপ ভক্তি! গুরু বা গুরুবংশের 

সকলকে সৎকার তো করেই থাকে, গুরুর দেশের 

বিড়ালটাকেও পর্যস্ত সৎকার করে ।, শ্রীস্রীচৈতন্ত- 

দেব মেড় গ্রাম অতিক্রম কালে, এই গ্রামের 

মাটিতে কীর্তনের বাদ্ধ খোল নিগ্রিত হয় শুনিয়া 
ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
যথার্থ ভক্তেরও সামান্ত বস্ত দর্শনে ভগবদ্ভাবাবেশ 

হইয়া থাকে । প্রতিকূল অবস্থাতেও তক্ত 

বিচলিত হন না, সহ বিপদের মধ্যেও তিনি 

তাহার পরমপ্রিয় আরাধ্য দেবতার মঙ্গলময় 

হস্তের স্পর্শ ই অন্থতব করিয়া থাকেন । 
সর্বশান্্ই অধিকারী নির্ণয় করিয়া থাকেন। 

জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ বেদান্তে সাধন-চতুষটয়সম্পন্ন 

ব্যক্তিই অধিকারী । অর্থাৎ্ৎ বিবেক, বৈরাগ্য, 
শমদমার্দি ও মুযুক্ষুত্ব না থাকিলে কেহ বেদাস্ত 

সাধনের অধিকারী হয় না। কর্মকাণ্ডেও দেখ। 

যায় ত্রাক্ষণ বৃহস্পতি সব, অগ্নিহোত্রাদি কর্মে 

অধিকারী, রাজস্ুয় যজ্জে নহে। ক্ষত্রিয় রাজস্থয় 

অশ্বমেধার্দি কর্মে অধিকারী, বৃহস্পতি যজ্জ আদিতে 

নহে, ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় কর্মে অধিত্ব, সামর্থ্য ও 

শাস্্রদ্ধারা অনিষিদ্ধত্ব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । 

কিন্তু ভক্তিতে সকলেরই সমান অধিকার । ইহ 

ভক্তিমার্গের একটি প্রধান বিশেষত্ব। তবে 

ভগবানের নাম উচ্চারণে সমর্থ ও ইচ্ছুক ব্যক্তিই 

অধিকারী । জান্তে, অজান্তে যে অবস্থাতেই 

হউক না কেন, ভগবানের নাম উচ্চারণ 

করিলেই তাহার ফল অবশ্স্তাবী। পূর্ব- 

জন্মীয় সংস্কারও তক্তি উ্দয়ের কারণ হইতে 

পারে । 

নিজের মাতাপিতার সেবার অধিকার যেমন. 

সকলেরই আছে সেইরূপ তগবানকে ভক্তি, সেবা 
করিবার অধিকারও সকলেরই আছে । নীচ- 

জাতি চগ্ালাদিও ভক্তির অধিকারী । নাম 
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শ্রবণ কীর্তনার্দি দ্বারাই সর্যযাগযজ্জের ফললাভ 

হইয়া থাকে । ভক্তগণের মধ্যে জাতি, কুল, রূপ, 

বিষ্যা, ধনাদি দ্বারা কোন ভেদ হয় না। অন্ত 

সাধনমার্গে বিচিত্র অধিকারী ভেদ বিদ্যমান, 

কিন্তু ভক্তিমার্গে তাহা নাই। ইহা! ভক্তিপথের 
একটি মহান্ বিশেষত্ব । কর্মকাণ্ডে কর্মানুষ্ঠানের 

বিশেষ স্থান, কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে, যেমন 

নির্ি্ই দিকে বসিবে, নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে। 
ভক্তিসাধনে এসব কিছুরই প্রয়োজন নাই। 

পূর্ব মীমাংসক ঈশ্বর মানেন না। তাহারা 
কর্মেরই প্রাধান্ত স্বীকার করেন। কর্মই ফল- 

দাতা । কিন্তু ভক্তিমতে ঈশ্বরই সর্বন্ব। ঈশ্বরের 

অনুগ্রহ, করুণা, প্রসন্নতাই জীবের সর্বস্ব । স্থতরাং 

যখন ইচ্ছা, যেভাবে হউক, যেখানে হউক জীব 

ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে ও ঈশ্বর পায় তাহার 

হৃদয় মধুময় হইয়া যায়। ভগবন্নাম, গুণ, লীলাদি 

চিন্তনে তন্ময়তা যেভাবেই হউক তাহাই উত্তম 

সাধন। 

সংকেত পরিহাসাদি যে কোনভাবে ভগবন্নীম 

উচ্চারণ করিলেই তদ্ারা জীবের পাপ নাশ হইয়া 
থাকে। করুণাময় ঈশ্বরই “নাম'রূপে অবতীর্ণ 

হইয়াছেন। যাহাদের নামে বিশ্বাস নাই তাদের 

জন্যই শাস্ত্রে পাপনাশক বহুবিধ প্রায়শ্চিত্ত কর্মের 

বিধান। নামের এই অপূর্ব মহিমা অর্থবাদ বা 

স্ততিমাততর নহে । নাম একটি নিমিত্বমাত্র । এই 

নিমিত্তাবলম্বনে তক্তের উপর শ্রীতগবানের অজন্র 

কূপা বধিত হয়। 
ভক্তির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহা 

অস্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে আরাধ্যবস্ত- 

বিষয়ক অজ্ঞানের আব্রণও ধীরে ধীরে ক্ষয় 

করিয়৷ বস্তর স্বরূপ প্রকাশ করিয়! থাকে । অস্ুদ্ধ 

বস্তর চিন্তন দ্বারাই চিত্ত অশুদ্ধ হয়, এবং শ্তুদ্ধবস্ত 

চিন্তনেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাই স্বতঃনির্জল শুদ্বস্বরূপ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ-_২য় সংখ্যা 

শ্রীভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ ও চিন্তন অপেক্ষ। 
চিত্তশুদ্ধিকারী আর অন্য কোন সাধনই হইতে 
পারে না। 

এইরূপে ভক্তিসাধনের স্থ্গমতা উল্লেখ 

করিলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাও আমাদের সতর্ক : 
করিতে ভোলেন নাই যে, উহা অতি সুলভ নহে। 

সাধারণতঃ লোকে মন্দিরে প্রণামার্দি করা, 

চরণামৃত গ্রহণ ও নিবেদিত মিষ্টান্নাদি গ্রহণকেই 
তক্তি বলিয়৷ মনে করে ও তাহাতেই নিজেদের 

কৃতার্থ বোধ করে । ঠাকুর বলিয়াছেন__-ভ 

পথ সহজ পথ, তবে তেমন সহজ নয়।' ভগবানের 

প্রতি ভালবাম! বা অন্রাগই তত্তির একমাত্র 
পরিচয় । আমরা টাকা-পয়সা, শ্ত্রী-পুত্র পরিজন, 

সর্বোপরি নিজের শরীরকে যেরূপ ভালবাসি 

ভগবানের প্রতি আমাদের সেরূপ ভালবাস! আছে 

কি? তাহার প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকিলে 

সম্পদে বা বিপদে সর্বাবস্থায় মে ভালবাসা অক্ষুণ্ণ 

থাকিবে । শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (শ্রীরামকফ- 
দেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী শিবানন্দ ) বলিয়াছেন__ 

খুব প্রেমের সহিত তার ভজন কর--পরম 

শান্তি পাইবে । সেই প্রেমে সংসারের জাল! 

যন্ত্রণ। সব সন্থ করিতে পারিবে । কোন চিন্তা 

নাই। সংসারের জ্বাল! যন্ত্রণা আছেই, তবে তার 

প্রেমে যে ভক্ত সে সবই আনন্দে সহ করিয়া যায় 

_সেই ঠিক ঠিক তক্ত। দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাকে 
তুলে যাওয়।--অতি নিয়স্তরের ভক্ত |. 

“বিপদে ভক্ত তাকে আরও প্রাণভরে ডাকে । 

এজন্যই সংসারে বিপদের স্থতি। তা না! হলে কেউ 

তাকে ডাকিত না । সংসারের সম্পদে সকলেই 

তাকে একেবারে বিস্থৃত হইয়৷ যাইত ।, 
্রশ্রঠাকুর এককথায় ভক্তির সারকথ বলিয়। 

দিয়াছেন__ 

“কথাটা হচ্ছে এই যে তাকে ভালবাসতে হবে ।", 
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ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 
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কানে লাগিয়ে স্থইচ টিপেও কিছুই শুনতে 

পেলাম না। ভাবলাম, বুঝি ঠিকমতো ব্যবহার 
জানি না। ভাই মোজেদ্িককে বললাম, উনিও 

টিপে, নেড়েচেড়ে, ধাক্কা দিয়ে দেখলেন। না, কাজই 

করছে না। অথচ গুরটা করছে । তখন আরেকটা 

নিয়ে এসে লাগালাম । ফরাসী ভাষায় কেউ বলতে 

শুরু করলে যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে ইংরেজী ভাষার 

সই্চটা! টিপলেই ইংরেজী শুনতেই পাচ্ছি, তবে 

সব সময় মহিলা কে । হয় কি, বক্তৃতা যিনি 

করছেন, তিনি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহিল! অনুবাদক 

তরজমা করছেন, সেটাই ভেসে আসছে হেড- 

ফোনে। তা এরকম ৫1১০ট। ভাষাও শোন। 

যায়। সেটা বড় কথা নয় । মজাটা হুল এই যে, 

সব হেডফোনগুলো ঠিক ছিল না। বক্তৃতার সময় 

স্লাইড দেখাতে গিয়েও অনেক সময় আটকে 

গেছে। আরও দেখেছি, কোন ফরাসী বিজ্ঞানীর 

সঙ্গে হয়তো আলাপ হল, ঠিক হল বিকাল টায় 

বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হবে, বিনলিউ?- 

এর গেট-এ, অনুসন্ধান অফিসের সামনে । ৪টায় 

হাজির হলাম। ক! কন্ঠ পরিবেদন! ! কোথায় 

বা ফরাসী বিজ্ঞানী ! যতটা অখুশি, তার থেকে 

খুশি এই ভেবে যে, কিছুটা বাঙালী আদলের সঙ্গে 
মেলে ব্যাপারশ্যাপারগুলে। | 

৫ 

আনেসির সৌন্দর্য শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে 
' একটি বিশাল প্রাকৃতিক হৃদ-_-আলপস্ পাহাড়ের 

কোলে। নীল তার জল। ছোট ছোট মোটর 
লঞ্চ আছে ঘুরে বেড়াবার হ্রদের ভিতর । পাশে 

পাশে আছে সুদৃশ্য হোটেল। ভ্রমণ-পিপান্থদের 

কাছে বড়ই আকর্ষণীয় । বেশি দূর নয় এখান 
থেকে স্থইজাবল্যাণ্ড_মাত্র ১** কিলোমিটারের 

ও 

মতো ।*মালপস্ হিমালয়ের মতো বিশাল নয়, কিন্তু 

ইউরোপীয় সভ্যত। সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 

জড়িত। আ্যানেসি হ্রদের পরিবেশ বড় শাস্ত, বড় 

নির্জন। ইউরোপের মানুষ হয়তো৷ তাই ছুটে 
আসে এখানে একটু শান্তি খুঁজতে, একটু তৃপ্তি 

পেতে । সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের 

সম্মেলন যেখানে হচ্ছে, তার লাগোয়া। যখনই 
বিজ্ঞানের কচকচিতে মাথ। ভে ভে! করত, চলে 

আসতাম আনেসি লেক-এর পারে, ঘাস এখানেও 

সবুজ--সে সবুজ মখমল মাড়িয়ে বসতাম কোন 

বেঞ্চ-এ, চেয়ে থাকতাম আলপস্-এর দিকে, হদের 

জলের মতো ছলাৎ ছলাঙ করত কেমন যেন 

মনট! ! ছুদ্দিনের দেখা, তারপর শুধু স্বতি-_এই 

জন্যেই হয়তো ! 
সম্মেলন চলেছে এখানে অনেক রাত অবধি 

--সকাল ৮টা থেকে আরম্ত হয়। আযানেসি 

লেক-এর ধার দিয়েই রাতে ফিরে যেতাম 

হোটেলে । বিকাল 4॥০টাতেও আলপমস্ পাহাড়ের 

গায়ে রোদ, লেক-এর জলেও বোঝ। যাচ্ছে, 

রোদের ওড়না টেনে নিয়ে হয়তে। ভারী একট৷ 

চাদর চাপাবে হাক্কা আধারের। কবুতর ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, কাকের ডাক ৮টার সময় লেক-এর 

ধারে। লেক-এর উপরের পাহাড়ের মাথ। দিয়ে 

চাদ উঠেছে এইবার । কাছে দুরে জলের ধারে 

ধারে নানা ধরনের আলোর সমারোহ শুরু হয়েছে 

এর মধ্যেই । কিছু দূরেই বাজার । সেখান থেকে 
কিছু খাবার কিনলাম রাতের । এক মধ্যবয়সী 

মহিল। দৌকানটির পরিচালিক।। দাম তো 

লেখাই আছে খাবারের উপর, ফ্রা7-এর হিসাব 

রপ্ত হয়নি, দিলাম যা দাম হিসাবে, বোধ হয় 

বেশিই হল, ফিরছিলাম যখন, ডেকে ফেরত 
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দিলেন মহিলা | ্রেহঝর! দৃষ্টি। মায়ের মতো। 
যেন তৃপ্তি পাচ্ছেন খাবার দিয়ে। ভারতীয় 

আমুবিজ্ঞান পরিষদ থেকে পরিদর্শক হিসাবে 

এসেছিলেন ডঃ ভি. পি. শর্শা। তিনিও কিছু 
কিনতে চাইলেন। কোথায় ভাল দোকান-_ 

নিরামিষ খাবার পাওয়া যাবে? গেলাম তাকে 

নিয়ে এ দোকানে । সঙ্গে সঙ্গে চিনলেন মহিলা, 

এগিয়ে এলেন, নিজে খাবার বেছে দিলেন । 
ছুজনে খাবার নিয়ে ফিরছি--লেক-এর ধারে 

বসে খাৰ। তারপর ফিরে যাব হোটেলে । ঘাসে 

ইাটছি। বসেছিলেন অনতিদুরে তিনটি যুবতী । 
একজন এসে ডঃ শর্মার বুকে পরা ব্যাজটায় 
হাত দিয়ে দেখালেন, জানতে চাইলেন কী ওট। ! 

কেন বুকে লাগানো হয়েছে! কিস্তু ফরাসী 

ভাষায়। মানে, আমাদ্দের মনে হল, ওর! জানতে 

চাইছেন কীসের জন্যে আমরা ব্যাজট। পরেছি । 

আমরা তো ফরাসী জানি না _-বললাম 

ইংরেজীতে । কিছুই বুঝলেন না ওর|। হেসে 
চলে গেলেন তরুণীটি। 

এদের চলনে-বচনে আচারে-ব্যবহারে এতটুকু 

ংকোচ নেই, নেই ছ্বিধা। মাথা উচু পুরুষের 
সমান_ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও করায়ত্ত। খোলা- 

মেল! মন। এবং সুন্দরী । লালিত্য আছে। আছে 

দীপ্তি। স্বাস্থ্য । সাধারণভাবে নমর, মাজিত। 

রুচিশীল । অথচ ছটফটে | কর্মচঞ্চল। সম্ভ্রম 

জাগে। কিন্তু হিসাব মিলাতে পার! যায় না 

তখনই যখন প্যারিস ও বড় বড় শহরের বুকে অপ- 

সংস্কতিও পাশাপাশি চালু দেখতে পাওয়া যায়__ 

নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, উদ্দীমতা, পানোচ্ছলতা। ! 

শুধু শেষটার কথাই ধর! যাঁক। এককালে মদ 
থাওয়ার জন্তে ফরাসীদের মধ্যে লিভারের 

পচনশীল একট। রোৌগ-_সিরোসিম বেশি হত। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মদের রেশন চালু হয়, 

তখন এ সিরোসিস-এ মৃত্যুর হার কমে যায়। 

[ ৮৭তম বধ---২য় সংখা। 

কিছুদিন পর রেশন উঠে যায়--এখন ফরাসীদের 

মধ্যে সিরোসিস-এ তগে মৃত্যুর হার আবার 

ক্রমবর্ধমান । 

৬ 

সার। ছুনিয়ার যে ছ'শোর মতে! বিজ্ঞানী 
এখানে জম! হয়েছেন, তারা সবাই আজ শিশুর 

মতো চঞ্চল ও উচ্ছল হয়ে উঠেছেন হলুদ বিকালে, 
নীল হুৃদটির তীরে। ছুটে! বিশাল লঞ্চ লেগে 

আছে। কে আগে উঠবেন, কত ভাল জায়গায় 
ধারের দিকে বসবেন, বন্ধুদের জন্যে জায়গা 
রাখবেন-_এসব নিয়ে হুটোপুটি। আযানেসি হ্রদের 
অপর পারে যাব আমরা সবাই মিলে একটি 

বাগানবাড়িতে_ লঞ্চ-বিহার করে, রাতেই নৈশ 
ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, বিজ্ঞানীদের 

সংবর্ধনার অঙ্গ হিসাবে আমর! যেটায় উঠলাম, 
সেটার নাম “[,& 73116 [69119 | ধীরে চলেছে 

লঞ্চটি। নীল হুদের জলে দাগ কাটতে কাটতে । 

হদটির ভিতর কোথাও খাড়া পাথর, কোথাও 
বা ক্ষুদে দ্ধীপ। বড় বড় সাদা রাজহাস নিশ্চিন্তে 

ঘুরছে তীরের দিকে। হ্রদের জলে নৌ-চালনা 
করছে নীল পোশাক-পর! ছেলেমেয়ের। ৷ ছোট 

ছোট নৌকা । একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। 

ছেলেটি আগে, তারপর মেয়েটি নেক বাইছে। 
ছুটি নৌকার মধ্যে প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। হলুদ 
চরাগুলে। মাঝে মাঝে ভাসছে, ছুলছে; দ্র থেকে 

ওগুলোকে দেখে পাখি বলে তুল হয়। খুব 

ছোট ছোট সাদা হাসও দেখলাম কতকগুলো 
নাকি সাদা বক ওগুলো? দুরে খাড়। এক 

পাহাড়-__চতুর্ভুজ__সৌঁজ। থামের মতো উঠেছে 
-ঘোলাটে বরফ আছে কি উপরে? পাহাড় 
বেয়ে সবুজ বন নেমে গেছে, নীলে সবুজে 
মেশামেশি। পাহাড়ে আছে ফার্ন, হার্ডউড। 

মেপল গাছ। 

আট ঘণ্টার এই এত লঞ্চ-বিহার 
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তাড়াতাড়ি শেষ হল! বাগানবাড়িটা এসে 

গেছে। বিত্তাট সুদৃশ্য সামিয়ানা টাঙানে! | 

লঞ্চ থেকে নামবার সময় ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক 

করে উঠছে। হয়তো নামজাদা বিজ্ঞানীদের 
ফটো তুলছে কেউ, কেউ বা বন্ধুবাদ্ববদের__ 

ভাবলাম তখন এটাই। দেশে ফিরে এসে তুল 
ভেঙেছিল। একদিন দেখলাম সম্মেলন কর্তৃপক্ষের 

কাছ থেকে একটা ফটো পাঠিয়ে দেওয়। হয়েছে 

_-ফটোটা আমার, নামছি বাগানে । লেখা 
আছে ফটোর সঙ্গে লাগানে! একটুকরো কাগজে 

মধুময় এই দিনগুলির একটুখানি স্থৃতি উপহার । 

অর্থাৎ কিন! সবার ছবিই সেদিন তোলা! হয়ে- 

ছিল। সেটা হয়তো! এমন কিছু কঠিন নয়, আমার 
কাছে যেটা এখন বিম্ময়ের সেটা হল প্রত্যেককে 

তার ঘঠিক ফটোটা কী করে পাঠানো গেল ! 

ওখানে ব্যবস্থাপকরা তো ঘুণাক্ষরেও কারুকে 

কিছু জানাননি-_বা কারুর কাছ থেকে কিছু 

জেনেও নেননি ! 

পরিবেশটা ছিল মানানসই । টিমটিমে 

আলো --বিজলীবাতি অবশ্তই__তবে মনে হচ্ছিল 

ন| বিজলীবাতি বলে । বাইরে পথের দুপাশে সারি 

দিয়ে সাজানে। বন্ড বড় ধৃপদানির মতে। পাত্রে 

আগ্তনের শিখা লকলক করছিল । পানভোজনের 

এলাহি ব্যাপার | মদ বুঝি এদের সব উৎমবেরই 
একটি অঙ্গ! সেটা থাকবেই। অবশ্য সফট 

ডিস্কদ থাকে, কমলালেবুর রস, টমাটোর রস, 
আনারসের রস। তবে, নজরে পড়ল একট। 

জিনিস। চমৎকৃত হতেই হল। ইউরোপের 
এক তরুণ বিজ্ঞানী বসেছিলেন আমাদের দামনে। 

দেখা গেল, এ টেবিলে আমর! দুজনেই শুধু নফট 

ভিঙ্কদ খাচ্ছি। ডঃ মোজেছির বন্ধুরা প্রথমে 
লাগলেন আমার পিছনে । এখন এসব খুব 

স্পর্শকাতর ব্যাপার। আমি আমতা জামতা৷ 

করে বলি, আযালকোহলে আমার আযালাঁজি হয়। 

প্যারিস পেরিয়ে ৯৯ 

ওরা হাসে। এঁ তরুণ বিজ্ঞানী কিস্ বললেন, স্পষ্ট 
ভাষায়, তিনি মদ খান না । আসলে বিশ্বস্বাস্থ্য- 

সংস্থা মদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ| করেছে । 

অথচ এধরনের বিজ্ঞানী সম্মেলনে তো৷ অঢেল 

ফোয়ারা ছোটে! যদিও এসব একান্ত ব্যক্তিগত 

ব্যাপার, এবং ছুঁৎ্মাগীত নই-__তাহলেও 

বিজ্ঞানীর! যখন পথ দেখান, তথন বিষয়ট। আরও 

গুরুত্ব পায়। প্রপঙ্গত: বলা যেতে পারে ধৃম- 

পানের কথা। ৬* হাজার ব্রিটিশ চিকিৎসক 

যেন গবেষণার স্বার্থে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছিলেন । 
সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের রোগ--অন্খ যথা 

ফুসফুসের ক্যানসার, ব্রনকাইটিস প্রভৃতি ধূম- 
পায়ীদের তুণনায় লক্ষণীয়তাবে কম। বিশ্বস্বাস্থ্য- 

সংস্থার অনুমানে ধূমপান সাধারণতঃ বর্জনই 
করা হয়। মদ নিয়ে এতটা ব্যাপক প্রচার কিন্তু 

আরম্ভ হয়নি। 

ফেরার সময় আর লঞ্চে নয়-_বাস আমাদের 

যে যার হোটেলে পৌছে দিল--অন্য পথ দিয়ে। 
রাত তখন দশটা, বেশ শীত। চোখে তৃপ্তির 

ঘুম নেমে এল। 

পরের সন্ধ্যায় আর এক জায়গায় নেমন্তন্ন 

ছিল সবার । এট! আনেপির পুরানো অঞ্ল__ 

টালির ছাদ দেখেই বোঝ যায়--একটা টালির 

ঘরের ছাদ তো প্লার্টিকের চাদর দিয়ে ঢাক।। 
তবে এই একটা-ছুটো ভাও| বা অপংস্কৃত বাড়ি 

নজরে পড়েছে । যেমন, এদিকে আসতে 

বাজারের কাছে একট! ফাট| বাড়ি দেখলাম, 

্লাস্টার তার কিছুটা ছাড়ানো, নোংরা, পাশের 
অন্য বাঁড়িগুলোর মধ্যে রঙ করা নেই। তো এ 

দু'একটাই। পুরানো আ্যানেসিতে কঞ্চি বা 
কাঠির বেড়াও দেখেছি__বাড়ি ঘিরে, কিন্তু তাও 

ছিমছাম। আর, হঠাৎ নজরে পড়ল এক 
হোমিওপ্যাথি ভাক্তারখান। । অবাকই হলাম 
কিছুটা । এদিকটা একটু উচু__পাহাড় ঠিক 
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বলা যায় না টিলার উপর । উঠে অনেকদুর 

অবধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আ্যানেসি শহর 
(না গ্রাম? )-টিকে দেখা! যায় । আছে পুরানো 

দিনের একটা ছুর্গ। আগেকার যুগের বিশাল 

বড় সিংহদরজা। বিরাট উচু পাথরের পুরু 
প্রাচীর চারদিক ঘিরে। আমর! বেশির ভাগ 

ছেলেমেয়ে হেঁটেই আসছিলাম-_দূরত্ব বেশি 
নয়-_সম্মেলনের জায়গাটা থেকে বড় জোর এক 

কিলোমিটার | 

কেউ কেউ এইটুকু পথ ট্যাক্সিতেও আসছেন 

[ ৮৭তম বর্ষ-_২য় সংখ্য। 

দেখলাম। তা আসতে পারেন, তাতে কার 
কী? তবে, কানে বাজবেই বহুঘিন_-“]--& 
_স্৮12গ &০০৫9৪৪৪'1-- &-2-৩ এক 

মেমসাহেব বলছেন তাঁর সঙ্গীকে, কতকগুলো 

মেমসাহেবকে ট্যাক্সিতে আসতে দেখে । এতো! 

একেবারে এ দেশীয় স্বভাব! যাকে বলে 

নির্ভেজাল কতকগুলে! প্ররূতি ; মূল বৈশিষ্ট্য, 
পুরুষের থা! নারীর _ বোধ হয় সব দেশেই এক ! 

বাঙালী ললন! এ মতো অবস্থায় নিশ্চয়ই বলতেন, 
“ও-মা-কী কুঁড়ে [ ক্রমশঃ ] 

বস্তগঠন-তত্বের ক্রমবিকাশ 
অধ্যাপিক! রেণুক! চট্টোপাধ্যায় 

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কল্সিকাতা রামমোহন কলেজ । 

বস্তজগৎ বা বস্তর সম্বন্ধে ভাবনা-চিস্তা চির- 

কালের । কোথা থেকে, কোন্ উপাদানে এবং কি 

ভাবে বন্তৃপুঞ্জ গড়ে উঠেছে এই প্রশ্ন মানুষের 
মনকে আলোড়িত করেছে বহু প্রাচীনকাল 

থেকে । প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কণাদ বস্তকে 

কণার সমস্িক্ষপে কল্পন। করেছিলেন । প্রাচীন 

গ্রীক পণ্ডিতর্দেরও ধারণ! ছিল পদার্থ কণার 

সমঠটি। কণাগুলি অবিভাজ্য। তীর কণাগুলির 
নাম দিয়েছিলেন আটম বা পরমাণু । অণু 

পরমাণুর কল্পনা সনাতন যুগের । 

১৮১৫ গ্রীষ্টান্ধে বিজ্ঞানী প্রাউট (1০3) 
বলেছিলেন, প্রতিটি বস্তই কতকগুলি মৌলিক 

পদার্থের সমর্ট এবং এই মৌলিক পদার্থগুলি 

হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে তৈরি । এই ধারণার 

কারণ কি? কারণ বেশির ভাগ মৌলিক পদার্থের 
আপবিক ভর ছিল হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের 
গুপণিতক ৷ কিন্তু এটাও পরীক্ষালব সিদ্ধান্ত নয়। 

৯৭৮১ শ্রী্াৰের পর থেকে রসায়নবিদ্ ডালটন 

(1981017) মাঞ্চেস্টারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর 

জীবন অতিবাহিত করেন, কিন্তু সেই সময়ে তার 

গবেষণালন্ধ ফল জনসমক্ষে আসেনি । তাঁর মৃত্যুর 
বনু বর পর ১৮৯৫ প্রষ্টাব্দে ছুজন বৈজ্ঞানিকের 
সহায়তায় তাঁর আণবিক তত্বের পাওুলিপি 

প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে ভালটনের আণবিক- 

তত্বের মূল এবং ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়। এই 

তত্বে নিউটনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে পরীক্ষালধ ফল মিশ্রিত 

হয়ে সর্বপ্রথম পদার্থের গঠনতত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান- 
সম্মত তত্ব প্রচারিত হুল । ডালটনের পারমাণবিক 

তত্ব থেকে পাওয়। গেল পদার্থ অসংখ্য, অবিভাজা 

কণাদ্বারা গঠিত এবং এই কণাগুলিই পরমাণু । 
ইতিমধ্যে ১৮৭০ খ্রীষাবে রুশ বিজ্ঞানী রসায়ন- 

বিদ্ মেগ্ডেলিফ (116006166?) পারমাণবিক 

সংখ্যা ও ভর (1099 ) অনুযায়ী ৯২টি পরমাণুকে 

একটি পর্যায় সারসীতে সাজিয়েছিলেন। 

উনবিংশ শতকের শেষদিক পর্বস্ত বিজ্ঞানীদের 
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ধারণা ছিল পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং 

অবিভাজ্য, কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষর্দিকে 
১৮৯৭ গ্রষ্টাবকে টমসন, লেনাউ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক- 

গণ নিম্নচাপ গ্যাসের ভিতর তড়িৎ-মোক্ষণ 

পরীক্ষার ছ্বার। ইলেকট্রন (816০/:90) আবিফার 

করেন। তারা বললেন, ইলেকট্রন পরমাণুর একটি 
অংশ। এটি একটি মৌলিক কণা, যে কোনও 
পরমাণুতে বিস্তমান । একটি ইলেকট্রন খণাত্মক 

(068801$ ) তড়িৎ-যুক্ত এবং এর ভর (21886 ) 

হাইড্রোজেন পরমাণুর তরের ১৮৩৬ ভাগের ১ 

ভাগ। পরমাণু শ্বাভাবিক অবস্থায় তড়িৎ-শৃন্ 
কিন্তু একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হলে অবশিষ্ট অংশ 
ধনাত্মক (০০818) তড়িতে আহিত হয়ে পড়ে। 

তখন প্রতিপন্ন হুল পরমাধুকে আরও ক্ষুত্র ক্ষৃত্ 

অংশে ভাঙা যায়। 

পরমাণুর ভিতর ধনাত্মক তড়িতাধান এবং 

খণাত্মক তড়িতাহিত. ইলেকট্রনগডলি কিভাবে 
সাজানে। সেটা জান! দরকার । টমসনের মডেল 

থেকে পাওয়া গেল, পরমাণু একটি ধনাত্মক 

আধানের গোলক যার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি 

ইতস্ততঃ ছড়ানো । টমসনের পরমাণু মডেল, সব 
প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি । বৈজ্ঞানিক রাদার- 
ফোর্ডের পরীক্ষার পর টমমনের পরমাণু মডেল 

পরিত্যক্ত হয়। 

আলফা-রশ্মি (*-৪5৪) সোনার পাতলা 
পাতের ওপর ফেলে বাদারফোর্ড দেখালেন, 

ভ্রতগতি পলম্পন্ন অধিকাংশ আলফা-কণ! 

( -চ৪:০16 ) পাতটিকে ভেদ করে চলে গেল, 

গতিপথের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল না । কিন্তু 

কিছু কিছু «-কণার ক্ষেত্রে গতিপথের বেশ 

কিছুটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গেল, কোন কোন 
কণা ৯০* এবং আরও বেশি বিক্ষিগ্ত হল। 

আলফা হুল একটি ইলেকট্রন বিহীন হিলিয়াম 

পরমাধু, ইহা ধনাত্মক । 

বস্তগঠন-তত্বের ক্রমবিকাশ ১৪১ 

এই বিক্ষেপণের ব্যাখ্য। করে রাদারফোর্ড 

বললেন,পরমাণুর ধনাত্মক আধান এবং প্রায় সম্পূর্ণ 

ভর এর কেন্দ্রে একটি ক্ষুত্ব অংশে কেন্ত্রীভূত 

আছে। এটাই পরমাণুর কেন্ত্রক বা নিউর্ীয়াস 

(টব 8০19৪) | পরমাণুর আয়তনের তুলনায় নিউ- 

ক্লীয়াসের আয়তন খুবই কম। ধারণা করা বাক্স 

যে, পরমাণুর ভিতর অধিকাংশ স্থানই শৃন্ত। 

আলফা বিক্ষেপ-পরীক্ষার ফলে পরমাণুর 

কেন্দ্রক সম্বন্ধীয় তথ্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং আরও 

প্রতিষ্ঠিত হল যে, কেন্দ্রকের মধ্যে ধনাত্মক মৌলিক 

কণা আছে, যা প্রোটন (21০৫০) নামে 

পরিচিত হল। এই কণা সবরকম পরমাণু 

কেন্দ্রকের একটি সাধিক উপাদান। এর ভর 

(1983) ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ১৮৩৬ গু৭ 

বেশি। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কেন্ত্রকের 

চতুর্দিকে কিতাবে বিত্তন্ত, সে সম্বন্ধে রাদারফোর্ড 

একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। ইলেকট্রনগুলি 

কেন্দ্রকের আকর্ষণ সত্বেও তার ওপর গিয়ে পড়তে 

পারে না, কারণ. তাহলে তাদের অস্তিত্বই থাকত 

না। তিনি বললেন, পরমাণুর গঠন সৌরজগতের 

গঠনের অনুরূপ । সৌরজগতে নূর্যকে কেন্দ্র করে 

গ্রহগ্ুলি আবতিত হয়। গ্রহগুলি সর্ষের অতিকর্ষ 

দ্বারা আকৃষ্ট হয়, অথচ কর্ধের ওপর গিয়ে পড়ে 

না এট| সম্ভব হয়, কারণ তারা সু্ষকে ঘিরে 

নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে, যার ফলে 

তাদের ওপর একট। অপকেন্দ্রিক বল ক্রিয়। করে। 

এই অপকেন্দ্রিক বল অভিকর্জ আকর্ধণী বলকে 

প্রতিহত করে । রার্দারফোর্ড অনুমান করেন যে, 

পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্ীনগুলি ঠিক এইভাবে 

কেন্দ্রককে ঘিরে আবণ্তন করে, যার ফলে অপ- 

কেন্দ্রিক বল ও বৈদ্যুতিক আকর্ষণী বল পরস্পরকে 

প্রতিহত করে। 

রাদারফোর্ডের মতবাদের মধ্যে একটা গুরুতর 

ক্রুটি দেখা যায়। তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ব থেকে 



১৩২ 

জান! যায়, কোন আহিত কণা (01889 
0810০15 ) ত্বরণশীল ( /০০৪1৩/4৩৫ ) গতিতে 

বিচরণ করলে তড়িৎ-চুষ্বকীয় তরঙ্গ নিঃস্ত হয়) 

যার ফলে শক্তি ক্ষয় হয়, গতি শ্সথ হয় এবং বৃত্ত 
ছোট হয়। এইবূপে কালক্রমে ইলেকট্রনটি 
কেন্দ্রকের ওপর পড়ে বিলীন হয়ে যাবে। 

ডেনমার্কের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নীল-বোর, 
রার্দারফোর্ডের আণবিক মডেলের ক্রটি সংশোধন 
করে একটি মডেল তৈরি করেন। বোর 

বলেছিলেন, ইলেকট্রনগুলি যে কোন কক্ষপথে 
আবতিত হবে না। কতকগুলি নির্দিষ্ট (স্থায়ী) 
রুক্ষপথে আবতিত হলে ইলেকট্রনে শক্তি অক্ষু্ন 
থাকবে। শক্তির কোনও বিকিরণ হবে না । 

নিরপেক্ষ পরমাণুর ক্ষেত্রে বহিঃকক্ষে 

ইলেকট্রনের সংখ্যা ও কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা 
সমান হবে। পরমাণু পরিবারে হাইড্রোজেন 
পরমাণু সবচেয়ে সহজ ও হাক্কা। এর কেন্দ্রে একটি 
প্রোটন এবং বহিঃকক্ষে একটিমাত্র ইলেকট্রন 
প্রোটনকে ঘিরে আবতিত হচ্ছে। কেন্ত্রকের 
(নিউক্রীয়াস ) গঠন সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন । 
প্রত্যেক মৌলের (615760%) পরমাণুর ভিতর 
কেন্দ্রে একটি ঘনীভূত ভর আছে, একেই কেন্দ্রক 

ঘলে। এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৫১ ১*-১৩ সে. মি. । 

নিউক্লীয়া গঠন সম্পর্কে বলা হল যে, পরমাণুতে 
ষতগুলি ইলেকট্রন থাকবে নিউর্লীয়াসেও ততগুলি 
প্রোটন থাকবে ; তবেই পরমাণু নিস্তড়িৎ হবে। 

হিলিয়াম বহিঃকক্ষে ছুটি ইলেকট্রন আছে, এটা 
নিশ্তড়িৎ পরমাণু । সতরতরাং নিউক্লীয়াসে নিশ্চয়ই 
ছুটি. প্রোটন আছে, কিন্ত দেখা গেল এর যা! ভর 

পাগুয়। গেল, তাতে ৪টি প্রোটন না থাকলে এ 

তর আসে না। আবার ৪টি প্রোটন থাকলে 

নিম্তড়িৎ করার জন্য নিউক্লীয়াসের মধ্যে ছুটি 
ইলেকট্রনের অবস্থিতি মেনে নিতে হয়, তাও সম্ভব 
নয় । অন্বান্য মৌলের ক্ষেত্রেও এইরকম ; ষেমন 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ_--২য় সংখা। 

কার্বন, ভর অঙ্ক্যায়ী ১২টি প্রোটন থাক! উচিত, 

কিন্তু রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে 

৬ঁট ইলেকট্রন আছে। ক্কুতরাং ৬টি প্রোটনের 

তড়িতাধান প্রশমিত হচ্ছে এবং ৬টি হচ্ছে না। 

দেখা গেল, সর্বাপেক্ষ। ভারী মৌল ইউরেনিয়ামের 

ভর অন্গযায়ী ২৩৮টি প্রোটন থাকা উচিত, ৯২টি 

ইলেকট্রন বহিঃকক্ষে ঘুরছে । স্থতরাং এ-ক্ষেত্রেও 

(২৩৮- ৯২)- ১৪৬টি প্রোটন অপ্রশমিত অবস্থায় 

থেকে গেল। যদি নিউক্রীয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন 
অবস্থান করতে পারে, তাহলে ভরশৃন্ত 

ইলেকট্রনকে নিউক্রীয়াসে স্থাপন করে এইসব 

বাড়তি প্রোটনের ধনাত্মক আধানকে প্রশমিত 

করা যায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্ে স্তাডুইকের নিউট্রন 

( [০৮০০০ ) আবিষ্কারের ফলে উপরি-উক্ত 

সমস্তার সমাধান হল। নিউট্রন একটি নিস্তড়িৎ 
কণিক। এবং এর ভর একটি প্রোটনের ভরের 

প্রায় সমান। নিউক্রীয়াসের ভিতর নিউট্রনের 
অবস্থানে সমস্যার মমাধান হল। বহিঃকক্ষে 

ইলেকট্রনের সংখ্যা ও নিউর্লীয়াসে প্রোটনের 
সংখ্যা সমান থাকবে এবং ভর অনুযায়ী বাদবাকি 

থাকবে নিউট্রন, তাহলে ভরও ঠিক রইল আবার 
মৌলটিও নিস্তড়িৎ হল। বিজ্ঞানী মডী (3০449) 
তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংক্রান্ত গবেষণাকালে 

আইসোটোপ আবিষ্কার করেন। আইসোটোপের 

(19০$০29৩ ) অর্থ, মূল মৌল ও আইসোটোপের 
ভরের পার্থক্য থাকবে, কিন্তু বহিঃকক্ষে 

ইলেকদ্রনের সংখ্যার পরিবর্তন হবে না। সেজন্ত 

এদের রাসায়নিক ও ভৌত গুণাবলী একই হয়। 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্ধে টঈমসন নীয়ন গ্যাস নিয়ে 

পরীক্ষার সময় আইসোটোপের সন্ধান পান। 

এই গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি পারমাণবিক ভর হুল 

২০ এবং আর একটির হল ২২। টমসনের 

পরীক্ষায় স্থাকী মৌলের ক্ষেত্রেও আইসোটোপের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছিল 'এবং টমদনের এই 
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আবিষ্কার পরবর্তী কালে পরমাণু কেন্ত্রকের গঠন 
নির্ণয়ে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক্সরের মতো 

তেজস্কিয়তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত 

হয়েছিল । ফরাসী বিজ্ঞানী বেকরেল ইউরেনিয়াম 

নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ 

সন্ধান পেলেন ইউরেনিয়াম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক 
প্রকার বিকিরণ নিঃশহ্গত করছে। নানারকম পরীক্ষ। 

দার প্রতীয়মান হয় যে, নিঃশ্ছত বিকিরণের 

প্রতি এবং তীব্রতা, ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক 

ও ভৌত পরিবর্তনের দ্বার প্রভাবিত হয় না, 

অর্থাৎ বহিংপ্রযুক্ত চাপ, উষ্ণতা বা রাসায়নিক 

গঠন পরিবর্তন করলেও ইউরেনিয়ামে তেজস্রিয়তা 

সম্পূর্ণ অপরিবতিত থাকে। তেজস্রিয়তা 
রাসায়নিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত নয় বলে 

পদার্থের এই ধর্মের সঙ্গে পরমাণুর কক্ষপথে 

আবর্তনশীল ইলেকট্রনগ্ুলির কোনও সম্পর্ক নেই। 

তেজকস্কিয়তার উৎপত্তির কারণ নিহিত থাকে 

মৌলের পরমাণু কেন্দ্রকের মধ্যে । 
রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন, ইউরেনিয়াম 

থেকে দু-রকম বিকিরণ নিঃহহত হয়। একটির 

নাম আলফা-রশ্মি ( *-18 ) এবং অপরটির নাম 

বীটা-রশ্মি (8185 )। পরে আর একটি 

বিকিরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তার নাম গামা- 

রশ্মি (%-18$9 ), ইউরেনিয়াম ছাড়া থোরিয়াম, 

রেডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি প্ররুতিল মৌল 

থেকে স্বতংশ্ফৃর্তভাবে বিকিরণ নিঃসরণের নিদর্শন 
পাওয়। গেছে । আলফ। কণিকা (*) একটি 

হিলিয়াম মৌলের কেন্দ্রক। এর মধ্যে ছুটি 

প্রোটন ও ছুটি নিউট্রন থাকে। এটি একটি ধনাত্মক 
কণিকা । বীট! কণিকাগুলি (৪) খুব উচ্চ বেগ- 

সম্পন্ন ইলেকট্রন। ইলেকট্রন খণাত্মক আধান 

বহন করে। কীটা বিঘটনের ফলে কেন্দ্রকের 

ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পায়। আধুনিক তত্ব অনুযায়ী 

বস্তগঠন-তত্বের ক্রমবিকাশ ১৩৩ 

কেন্দ্রক মধ্যস্থ একটি নিউট্রন, বীটা বিঘটনের ফলে, 
প্রোটনে রূপান্তরিত হয়। গামা-রশ্শি (%-1855 ) 
একটি তড়িৎ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 
অতি ক্ষুত্র। গামা নিঃসরণের ফলে পরমাণুর 

প্রকৃতির ক্নেনও মৌলিক পরিবর্তন হয় না, কেবল 
কেন্দ্রটি এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে 

সংক্রমিত হয়। 

কিছু পদার্থকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন আলফ! 
কণিকা, প্রোটন, নিউরন ইত্যাদি দ্বারা আঘাত 

করলে তারা সাময়িকভাবে তেজক্ত্িয় হয়ে পড়ে । 

এইভাবে কৃত্রিম তেজক্ক্িয়ত৷ নিষ্পন্ন হয়। এই 
ধরনের তেজক্কিরতার ফলে অনেক সময় এক 

প্রকার কণিকা বিকীর্ণ হয়, যাদের ভর ও 

আধানের মান ইলেকট্রনের সমতুল্য কিন্তু যাদের 
আধান ধনাত্মক। এগুলিকে পজিটিভ ইলেকট্রন 

অথব৷ পঙজিদ্ুন (7০910:01) ) বলা হয়। 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী পদার্থবিদ যুকাওয়। 

নিউক্রীয় বল ব্যাখ্যা করার সময় এক ধরনের 
কণিকার কথা বলেন, য। ইলেকট্রটনের সমান 

ধনাত্মক বা খণাত্মক আধান বহন করতে পারে 
এবং যা একটি ইলেকট্রনের দু-শ গুণ ভারী । এই 

কণার নামই মেসন (৬1০৪০?) | পরবততাঁ কালে 

পাই-মেশনের ( %-1068010 ) সঙ্গে যুকাওয়া 

মেশনের অভিন্নতা প্রমাণিত হয়েছে । নিউক্লিয়াস 
গঠনে পাই-মেশনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। 

মহাজাগতিক রশ্রির সঙ্ষে বিভিন্ন নিউ. 

ক্লীয়ামের বিক্রিয়ার ফলে আরও কিছু কণিকা 

আবিষ্কৃত হয়েছে; এদের হাই-পেরন বলা হয়। 
বিভিন্ন মৌল কণিকার সঙ্গে নিউব্লীয়াসের বিক্রিয়। 

চলেছে এবং নিত্য নৃতন ব্যাখ্যারও শেষ নেই। 
নিউক্লীয়াসের গঠন এবং নিউক্লীয় বিক্রিয়ার 

আরও তত্ব কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার শেষ কিছু নেই। 



বাউল এলে। 
(গান- বাউল স্থুরে গেয় ) 
ক 

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বনু 

রামকৃফ-িবেকানন্দ-সাহিতোর 'বশ্রুত গবেষক, লেখক ও কাঁৰ। 

আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে, 
বাউল এলো কোথা হতে, কেজাঁনে! 
নেচে গেল গেয়ে গেল সারা বেলা 

রঙে রসে প্রেম-বশে আত্মভোল! ৷ 

ছুটে আসে উধ্বশ্বাসে দলে দলে পাগল ছেলে 

সকল ভুলে কিসের টানে কেজানে! 
আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে । 

তারে ঘিরে টলোমলো৷ মোহন খেলা 
রাজার এই্বর্য সেথা হেলাফেলা__ শুধু খেলা । 

নাচে বাউল বিশ্বভূলে, হদয়-ছয়ার গেল খুলে, 
রসের সায়র ওঠে ছুলে তারি পানে, কে জানে 
বাউল এলো কোথা হতে কে জানে ! 

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার, বাউল রামকৃষ আমার 
হৃদয়মাঝে কেবল নাচে তুফান তুলে গানে গানে_ 
আনন্দ! আনন্দ! ভরা ভুবনে । 



দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী 
ন্বামী নিত)বগগশ।পস্প 

[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 

ধর্মমতের পারস্পরিক বিরোথ ধর্ম অর্থহীন। অতএব, ধর্মের দিক থেকে 

ধর্মবিক্ৃতির নিকৃষ্টতম অভিব্যক্তি “সংখ্যাগুরু, বা “সংখ্যালঘু” বলে কোন সম্প্রদায় 
একথ। এতক্ষণে বোঝা গেল ষেঃ, প্রত্যেক 

ধর্মই প্রত্যেকের ধর্ম এবং সেইজন্য এক ধর্মমতের 

সঙ্গে অন্য ধর্মমতের কোন বিরোধ নেই। বিকৃতি 

থেকেই বিরোধের জন্ম এবং ধর্মের সবচেয়ে নিরুষ্ট 
বিকৃতি হল এই বির্েধ। আজ ধর্মের নামে 

প্রচলিত বিকৃত আচার-আচরণের গভীরে প্রবেশ 

করে তার মুখোশ/ খুলে দেওয়। এবং তার 
অবলুপ্তি ঘটানোর সময় এসেছে । ধর্ম স্বর্ূপত 

এক, কিন্ত আজ আমরা দেখছি যে ধর্মের নামে 

স্বার্থান্ধ ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিরা ধর্মমতে ধর্মমতে 

বিভেদ স্যটটি করে মানুষের মধ্যে সংঘাতকে 

জিইয়ে রেখেছে । এই সব স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা এক 

ধর্মমতকে অন্য ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে 

মান্থষে মানুষে বিভেদ স্থ্টি করে। এইভাবেই 
তারা ধর্মের সারসত্যকে বিকৃত ও বিনষ্ট করে, 

যে সারসত্য হল অভেদতত্ব, ষ। মানবাত্মার প্রকৃত 

স্বরূপ । এক অদ্ধয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার 
অর্থ এক অখণ্ড সত্তা ও অখণ্ড মানবজা তিতে 

বিশ্বাস স্থাপন করা । আজ মানবাত্মার বেদীমূলে 

ধর্মকে বলি দেওয়! হয়েছে এবং এখনও এই বলি- 
দান অব্যাহত রয়েছে । বস্তত ধর্মের নাষে 

আঙ্জ নিরন্তর মানবাত্মারই বলিদান হচ্ছে 

সংখ্যালঘু ধর্ম বলে কোন ধম” নেই 
মানুষের স্বরূপ সম্বদ্ধে জ্ঞান, আধ্যাত্মিক 

এক্যের বিকাশ এবং মানবসভ্যতা৷ ও মানবজাতির 

সংহতি সাধনই হল ধর্মের উপজীব্য । ধর্মের 

কোন প্রত্যক্ষ সামাজিক ব। রাজনৈতিক ভূমিক। 
নেই কাজেই “সংখ্যালঘু, বা 'সংখ্যাণ্ডর' 

৪ 

স্বীকার করা চলে না। মানুষের প্ররুতিগত 

অভিরুচির পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন 

ভিন্ন ধর্মমত গ্রহণ করতে পারে। স্ৃতরাং 
পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ আছে ততগুলি ধর্মমত 

থাকাই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় । কাজেই ধর্মের 
ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু” ও “সংখ্যালঘু” শব্দের প্রয়োগ 

স্ববিরোধী । এই উক্তিগুলি এবং এই মনোভাব- 

সঞ্জাত দৃষ্টি ভঙ্গী প্রকৃত ধর্ম বলতে যা! বুঝায় তার 
ক্ষেত্রে অতি নিকৃষ্ট অপপ্রয়োগ । প্রত্যেক ধর্ম- 

মতই প্রত্যেক মানুষের অন্তসিহিত অছয় সত্ব। ও 
তার মৌল এঁক্যের প্রকাশ ৷ ধর্মের মাধ্যমেই 

মানুষ তার অন্তনিহিত এ্রক্যকে উপলব্ধি ও প্রকাশ 

করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন ধর্মমতের প্ররুত 

উদ্দেশ্য মানব-এঁক্যের উপলব্ধি $ ধর্মের এই মূল 
উদ্দেশ্টকে বিকৃত করে মানুষে মানুষে বিভেদের 

সৃষ্টি করা চরম মূঢ়তা । 

কোন খমে রই স্বকীয় বিশেষ স্থুযোগ- 
স্ববিধা দাবীর অবকাশ নেই 

এতক্ষণ যে আলোচনা! করা হল তা থেকে 

এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, কোন ধর্ম 

মতই নিজের জন্য বিশেষ অধিকার বা বিশেষ 

স্থযোগ-মথবিধ। দাবী করতে পারে না, কারণ 

ধর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ হুযোগ-স্থৃবিধা স্বীকার করার 

অর্থই হুল বিভেদকে মেনে নেওয়া । কোন একটি 

ধর্মমতের জন্য বিশেষ সযোগ-সুবিধা দাবী করা 

স্ববিরোধী কথা এবং ধর্মমতে ধর্মমতে এঁক্য 

প্রতিষ্ঠার পরিপক্থী । অন্যভাবে বল! যায়, কোন 
একটি ধর্মমতের জন্ত বিশেষ স্থযোগ-স্ৃবিধা দাবী 
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করার অর্থ বিশ্বচৈতন্যের সর্বতোমুখী প্রকাশকে 

মাত্র তার এক অংশের মধ্যে সীমিত করে রাখা। 

কিন্ত এই জাতীয় দাবী যে কোন ধর্মমতের পক্ষেই 
আত্মঘাতী । ধর্ম হচ্ছে জীবনের অভ্যুদয় ও 

বিস্তৃতির হ্যোতক | ধর্মই জীবনের বিকাশকে 
সর্বপ্রকারে সম্ভব করে তোলে। তাই, কোন 

ধর্মমতকে সংকুচিত করার অর্থ হল প্রকৃত ধর্মের 

ও মানবজীবনের বিনাশ সাধন করা । ধর্মের 

প্রকৃতি হল এই যে, সে মানুষকে নানাভাবে ক্ষ 

থেকে বৃহতের দিকে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত 

এক আধ্যাত্মিক ইক্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
পরিপূর্ণতা লাভ করতে শেখায়। আজ অবশ্য 
চারিদিকে যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই সত্যের 

বিপরীত । কোন ধর্মমতের জন্য বিশেষ স্থবিধ! 

দাবী করলে তাকে আধ্যাত্মিক স্তর থেকে 

জাগতিক স্তরে নামিয়ে আনা হয়, তার নার- 

গত্যকে বাদ দিয়ে কেবল বাহ্রূপকে প্রাধান্য 

দেওয়া হয়। ফলে ধর্মের সারসত্টি বিনষ্ট হয়ে 

যায়। ধর্মমতের ক্ষেত্রে যদি কোন বিশেষ 

স্থযোগ-ম্থবিধা৷ মানতেই হয়, তবে বলা যায় যে, 
এই বিশেষ স্থযোগ হল প্রত্যেক ধর্মমতেরই এই 

মৌলিক অধিকার আছে যে, অন্যান্য ধর্মমতের 

বিশেষ বিশেষ অব্দানকে স্বাঙ্গীকরণের মাধ্যমে 

নিজেকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করে চরম অতীষ্টলাভে 

সমর্থ হয়। 

জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই 

হোক, প্রত্যেক ধর্মমতই এক্যলাভের দিকে এগিয়ে 

যাচ্ছে। গেইজন্য এক্যকে বলা যায় সকল ধর্ম- 

মতের পরিপূর্ণতার মাপকাঠি । ধর্মমত তখনই 
পাঁরপূর্ণতা লাভ করে যথার্থ ধর্মে পরিণত হয়, 

যখন সে এক অদ্ধয় সার্বভৌম সত্যের বিচিত্র 

বিভিন্ন প্রকাঁশকে স্বাঙ্গীকত করে চরম এক্যকে 

উপলব্ধি করে। স্থতরাং সেই পরিপূর্ণ ধর্মই 
মান্গষের চরম অহ্থসরণীয় আদর্শ । 

উদ্বাধম [৮৭তম ব্ধ--২য় সংখ্যা 

এক অন্বয় ধর্মই সত্যিকার ধধর্মান্তর' 
ও অভ্যুদয়ের ভিত্তিভূমি 

অধ্যাত্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের 'ফলে ধর্মের উপর 

একট! দায়িত্ব এসে পড়েছে । এই দায়িত্ব হল 

মানবজাতিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে 

হবে যেখানে বেদ, বাইবেল, কোরান-_কিছুই 

নেই। অথচ এই যাত্রা সম্ভব হবে বেদ, বাইবেল, 

কোরানেরই সমন্বয়ের মাধ্যমে | মানুষকে শেখাতে 

হবে যে, বিভিন্ন ধর্মমত হচ্ছে এক অদ্ধয় ধর্মের 

বিচিত্র প্রকাশ এবং এক্য হল সকল ধর্মমতেরই 

চরম লক্ষ্য । এর ফলে প্রত্যেক মানুষ নিজন্ব 

রুচি অন্্যায়ী তার উপযোগী কোন বিশেষ ধর্ম- 

মত বেছে নিতে পারবে । সেইজন্ত একথা 

নিপ্ধিধা় বপা যেতে পারে যে, এক্যই হচ্ছে 

প্রকৃত ধর্মান্তরের চরম লক্ষ্য । এইবপ ধির্ষান্তর” 

সর্বজনীন অভ্যুদয়ের পক্ষে অপরিহার্য। কোন 

মানুষের পক্ষে এক ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্ত ধর্মকে 

গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সকল 

মানুনকেই নিজ নিঙ্দ ধর্মমত থেকে ধীরে ধীরে 

এক অদ্ধয় সনাতন তত্বে বা বর্মতত্বে উপনীত হতে 

হবে। এই পথই মানুষের পক্ষে একমাত্র মুক্তির 

পথ। এই পথ অবলম্বন করেই মান্য সেই 

একত্বে উপনীত হতে পারবে, যে একন্বের মধ্য 

সকল বিশ্ব অনুন্থ্যত, য। সকল বিশ্বে বিরাজমান, 

আত্ম যার মধ্যে বিরাজমান, যা আত্মার মধ্যে 

অনুস্থযত, যা মানুষের আত্ম। ; তাকে জানলে, 

প্রকারান্তরে বিশ্বকে জানলে”_নিজের আত্মা- 

রূপে জানলে,-পকল ভয় ও ছুঃখের অবপান 

হয়, এবং মানুষ অনন্ত মুক্তির অভিমুখে যাত্রা 

করে। ব্যগ্ির ক্ষেত্রেই হোক ব। সমস্রির ক্ষেত্রেই 

হোক, যেখানেই প্রেমের বা অভ্যুদয়ের বিস্তার 

ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে এক চিরন্তন সত্য, 

সমগ্র মানবের একত্ব, এবং এই একত্বের বোধ, 
অনুভূতি ও প্রয়োগ । এই একত্বের বোধ, 
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অনুভূতি ও প্রয়োগ মানবজীবনে যত ব্যাপক 

হবে ততই জগতে প্রেমের ও অভ্যুদয়ের . বিস্তৃতি 

ঘটবে। এই একত্বই প্ররূত সর্বোদয়ের একমাত্র 

উদ্স। ” 

আধ্যাত্মিক এক্যের উপলব্ধি আধ্যাত্মিক? 
ও “ব্যবহ্থারিক* সম্ভার বিভেদ দুর 

করে এবং জীবনে ও চিন্তায় এক্য 
্ প্রতিষ্ঠা করে 
আধ্যাত্মিক এঁক্যের উপলব্ধি সকল প্রকার 

ভেদবুদ্ধি দূর করে দেয় এবং জীবন ও চিন্তার 
মধ্যে এক্যের প্রতিষ্ঠা করে । এক বিশ্বচৈতন্য ও 

'তার অনন্ত দিক মূলত অভিন্ন; শুধু মন তাকে 

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নব্ূপে 

প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং শুধু বিভিন্ন পৃজাপদ্ধতিই 

নয়, সকল কর্মপদ্ধতি, জীবন-সংগ্রামের সকল 

পদ্ধতি, স্জনশীল নকল পদ্ধতি আত্মোপলব্ধির 

বিভিন্ন উপায়। পারমাধিক” ও 'ব্যবহারিকের' 

মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ; মানব-সেব! ও ঈশ্বর- 

উপাসনার মধ্যেও তাই কোন বিভেদ নেই। 

শ্রম কর! প্রার্থনারই নামান্তর । জয় করা 

ত্যাগেরই নামাস্তর। গ্রহণ, অধিকার ও সংরক্ষণ 
ত্যাগ ও পরিহারের ন্যায় সমভাবে কঠোর দায়- 

স্বরূপ । সমগ্র জীবনই ধর্ম। সন্যাপীর গিরিগুহা 

ও মন্দিরের দ্বার যেমন ঈশ্বরসাক্ষাৎ্কারের প্রকৃষ্ট 

স্থান তেমনি ক্ষেতখামার, কারখানা, শিক্ষাগৃহ, 

চিত্রশালাও সমভাবেই ইশ্বরান্থভৃতির উপযোগী 
স্থান। কলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কেন্দ্রগত 

সত্যকেই প্রকাশ করার বিভিন্ন পন্থামাত্র । 

ধম” যা ভারতের প্রাণশ“ক্ত, তাঁর 
সাহায্যেই জাতীয় জীবনের 

রূপান্তর ঘটবে 
আধ্যাত্মিক একা, যা ভারতের বৈশিষ্ট্য ও 

প্রাণশক্তি, তাকে ভিত্তি করেই ভারত প্রত্যেক 

ক্ষেত্রে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেটছুতে পারবে। 

দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী ১০৭ 

আধ্যাত্বিক এঁক্যের উপলব্ধি বিভেদবোধ ও 

বিশেষ স্থবিধাভোগের সকল ভাবনাকে দূর করবে 
এবং সকল চিন্তা ভাবন! ও কর্মপ্রচেষ্টাকে ত্যাগ 

ও সেবার পথে পরিচালিত করবে। এই 

সচেতনতা ভারতের মানসিকতার সম্পূর্ণ রূপাস্তর 
ঘটাবে এবং যে সকল ভাবাদর্শ সামাজিক, 

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও 

আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করছে সেই সৰ 
সংকীর্ণ ভাবাদর্শের সীমিত নিগড় থেকে তাদের 

মুক্ত করবে। যে তামপিকতার উৎস হচ্ছে 

ভারতের অখণ্ড এঁতিহ ও অখণ্ড জীবন সম্বন্ধে 

অজ্ঞতা, সেই তামপিকত! থেকে মানুষকে মুক্তি 

দিতে পারে একমাত্র এই আধ্যাত্মিক এঁক্যের 

উপলব্ধি। এই অন্ভুতি ভারতের মানুষকে এক 

অখণ্ড নাগরিকত্ববোধের দিকে ও এক অখণ্ড 

সর্বজনীন লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে; তাছাড়। 

এই বোধ সকল মানুষকে যৌথ দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতনতা ও স্বীকৃতির দিকে উন্নীত করবে। এই 

চেতনা তাদের মনে সম্মিলিত উদ্দেশ্য-বোধক 

মিলনের স্তর স্থষ্টটি করবে এবং একস্ত্রে গাথা 

কর্মজীবনের মেলবন্ধ রচনা করবে। এর ফলে 

তার! পাবে এক অনন্তপ্রসারী দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টি 

নিয়ে অনন্তের অভিমুখে নিরন্তর এগিয়ে যাবে। 

তাদের জীবনে ও কর্মে এই চেতন। অফুরস্ত শক্তি, 

দুর্বার আম্পৃহা ও অদমা বিশ্বাস এনে দেবে যার 

ফলে এমন এক পরিবেশ আবার রচিত হবে যা 

সম্মিলিত অগ্রগতি ও সরবোদয়ের সহায়ক । এই 
বোধ মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, এক 

মতের সঙ্গে অন্য মতের, এক ধর্মের সঙ্গে অন্ত 

ধর্মের এঁক্য, সংহতি ও সমন্বয় সাধন করবে। 

আধ্যাত্মিক এঁক্যের উপলব্ধির ফলেই উত্তব হবে 
এমন এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির, যা! দেশের ভিন্ন ভিন্ন 

শ্রেণীর মানুষের মধো সত্যিকারের সহমমিতা ও 

সমন্বয় স্থষ্টি করতে পারে এবং তাদের সকলকে 
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এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিরূপে শান্তিতে একসঙ্গে 

বাস করতে শেখাতে পারে। 

ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার 
বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-উন্নয়নের ভিত্তি- 
স্বরূপ আখ্যাত্মিক এঁক্য ও সর্বধম- 

সমন্বম্মের প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ 
ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মাচরণের 

স্বাধীনতা হল ভারতবামীর অন্যতম মৌলিক 
অধিকার, যেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগবিক 

স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা চালিত 

হয়ে নিজ নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম গ্রহণ, আচরণ ও 

প্রচার করতে পারবে ।” এই মৌলিক অধিকার 
বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক এঁক্য ও সর্বধর্মসমন্থয়ের 

সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। একথা আগেই বলা 

হয়েছে যে, ধর্ম একটিমাজ্র, কেবল মত ও প্রকাশ- 

পদ্ধতির দিক থেকেই তার বিভিন্নতা। তাই 
জনগণও সেই একই পারমাধ্ধিক লক্ষ্যপৃত্তির 
উদ্দেস্টে আপন আপন প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী 

বিভিন্ন মত পথ ও প্রকাশ-পদ্ধতির অন্বর্তী হয়ে 
থাকে । এই শাশ্বত সত্য যুগ যুগধরে ভারত 

ঘোষণ! করে এসেছে । আর্নল্ড্ টয়েনবি তাই 

লিখেছেন, নিখিল মানবজাতিকে একটি বৃহৎ 

পরিবারে পরিণত করার মনোভাব ও চেতন। 

এই ভাবাদর্শেই আমরা দেখতে পাই।, 

ধর্মাচরণের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার 

প্রতিটি নাগরিকের জন্ত স্বীকৃত, তার দ্বারা প্রতিটি 
নাগরিক চিন্তার সেই স্বাধীনতা ভোগ করে 

যার সাহায্যে সে আপন স্থনি্দষ্ট প্রকৃতি ও রুচি 
অন্যায়ী ঈশ্বরান্ভূতির অন্থকুল আপন হনির্দিই 
ধর্মপস্থাটি বেছে নিতে পারে । মানুষের প্রকৃত 

দিব্য আত্মস্বর্ূপের বিকাশ সকল ধর্মের সচেতন 

বা অচেতন ভিত্তি এবং কী ভৌতিক, কী বৌদ্ধিক, 
কী আধ্যাত্মিক, সব ক্ষেত্রে তাই হুল মানবজাতির 

সমগ্র ইতিহাসের একমাত্র ব্যাখা! ; কারণ এই 

উদ্বোধন [ ৮৭তশ্ বধ--২য় সংখ্য। 

সর্বজনীন চৈতন্তই মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে । সকল ধর্মের এই 
বিশ্বজনীন ভিত্তি হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌল 

অধিকারের হেতুভূত মৃলন্ত্র; কাজে কাজেই 
এর পূর্বশর্ত এবং এটাই ধর্মীয় স্বাধীনতাকে একটা 

বিশেষ চরিত্র ও অনন্ততা এনে দিয়েছে । ধর্মীয় 

স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার এইভাবেই বিশ্ব- 
জনীন তাৎপর্য লাভ করে সর্বমানব-স্বীকৃত্রি 

অধিকার পেয়েছে। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার 
মৌলিক অধিকার ধর্মসমন্থয় ও আধ্যাত্মিক এঁক্য 

প্রতিষ্ঠা করছে, য1 সর্বজনীন সৌল্রাত্র এবং বিশ্ব- 
শান্তি ও বিশ্বগ্রগতির প্রকৃত ভিত্তিভূমি । 

ধমশিক্ষার উপর সাংবিধানিক 
নিষেধাজ্ঞা স্ববিরোধী 

ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সংবিধানে 

স্বীকৃত বলে ধর্ম সমন্বয় স্থাপনের জন্য এই 

সাংবিধানিক ধর্মসমন্থয়ের জাতীয় আদর্শ সার্থক 
করার সহায়ক বা অন্থকূল শিক্ষা! প্রদানের দায়িত্বও 

অনিবার্ভাবে ভারতের উপর এসে পড়েছে । 

অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার উপর সাংবিধানিক 

নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভারতের বিশিষ্ট প্রাণশক্তি 

যে তার আধ্যাত্মিক এঁক্য, মে বিষয়ে চেতন! 

জাগানোর গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে । 
এই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞ সর্বধর্ষের সর্ববা দিসম্মত 

বিশ্বজনীন ভিত্তির বিরোধী । এই নিষেধ বস্তত 

ধর্মের যথার্থ স্বরূপের উদ্দেশে প্রযুক্ত হতে পারে 
না। এর প্রয়োগ কেবল ধর্মের খোসা বা 

বাইরের আবরণের প্রতি প্রযোজ্য ; তার শীস 

, বা অন্তঃসম্পদের প্রতি নয়। এ শুধু বাইরের রূপ 
সম্পর্কেই প্রযোজ্য, আত্মম্বরূপ সম্পর্কে নয়। 

আধ্যাত্মিক এক্যই প্রকৃত ধর্ম। যথার্থ ধর্ম আসলে 

আধ্যাত্মিক এক্য । এই এঁক্য জাতীয় আধ্যাত্মিক 

এঁক্য ও সংহতির অভিমুখে নিয়ে যায়। ধর্মশিক্ষার 

উপর নিষেধাজ্ঞা কেবল ধর্মের গৌণ বাহ্ছিক 
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্রক্কতি সম্পর্কে প্রযোজ্য, যার মুখোশটাকেই 

্রকুত ধর্মের মুখগ্র। বলে ভুল করা হয়। তারই 

ফলে সমাজে বনু সংঘাত ও সংকটের স্য্ট হয়, 

জাতীয় এক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়। ধর্মসংহতি 

ও ধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌম সত্যকে কখনই শিক্ষা- 

নিরপেক্ষ করা যায় না, বরং সেটা করলেই 

জাতীয় জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে ; ভারতের 

ইতিহাসে বার বারই তার প্রমাণ পাওয়৷ গিয়েছে 

এবং এখনও পাওয়। যাচ্ছে । 

সমগ্র মানবজাতিকে অধ্যাক্ নিষ্ঠ 
করাই ভারতের চিরস্তন ব্রত 

একথা এখন স্ুম্পষ্ট এবং অবস্ঠাগ্রাহ্থ স্বীকার্য 

যে, যদ্দি ভারত স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় 

এবং প্ররূত অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হতে চায় 

তবে শিক্ষা, যা প্রকৃত উন্নতির পূর্বশর্ত, তাকে 

সর্বস্তরে ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর 

স্থাপন করতে হবে। এর ফলেই ভারত ম্বদেশে 

সর্বস্তরে এঁক্য, সমতা ও সংগতি রক্ষা করতে ও 

উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। মাত্র 

তখনই বিশ্বের উন্নয়ন ও সভ্যতাকে ভারত তার 

স্বকীয় আধ্যাত্মিক অবদানে সমৃদ্ধ করতে পারবে, 

যে অবদান সে যুগ যুগ ধরে করে এসেছে। এই 

অব্দানকেই আবরুনল্ভ্ টয়েনবি 'মানব-মুক্তির 

একমাত্র পথ" বলেছেন। এই হল ভারতের 

চিরস্তন ব্রত । স্বদেশে এই আদর্শের রূপায়ণ এবং 

বিশ্বকে তা দ্ানই ভারতের আবহমান অস্তিত্বের 

হেতৃভূত প্রমাণ। তাই স্বামীজী উদাত্ত কে 

বলেছেন : “সমগ্র মানবজাতিকে অধ্যাত্মনিষ্ 

করাই হল ভারতের জীবন-ব্রত, তার চিরস্তন 

জীবনসংগীতের মূল স্থর, তার অস্তিত্বের মেরুদও, 
তার সত্তার একমাত্র ভিত্তি, তার অস্তিত্বের 

একমাত্র তাৎপর্য । তার জীবনধারা কখনও এর 

থেকে বিচ্যুত হয়নি_-তা তাতারই শাসন করুক 
বা তৃকীঁই শান করুক, মোগলই শাসন করুক বা 

ইংরেজই. শাসন করুক 1 

দেশের প্রতি ও বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী 

ভারতের বর্তমান দাস্সিত্ব বিশ্বসভ্যতা” 

১০৪৯ 

কেন্দ্র স্থাপন এবং এটাই তার 

জীবনোদ্দেশ্য সফল করতে 

জনুকৃ্্য করবে 

বিশ্বসভ্যতা-কেন্দ্র স্থাপনে এখন ভারতের 

অগ্রনী হওয়! উচিত। এই কেন্ত্র বিষয়ে ইংরেজীতে 

লেখা 'মানব এ্রক্য ও বিশ্বসত্যতার জন্য শিক্ষা? 

[ 7001080, 8015 20৫ 60009801018 0: 

০110 01111791101 (1978) ] এবং বিশ্ব 

সভ্যত। কেন্দ্র [105 অ০1৫ 01511158001 

০6৮৩ (1983)] এই ছুটি প্রকাশনে 

বিস্তারিত আলোচন। আছে । 

বিশ্বসভ্যতা কেন্দ্রের ভারতীয় বিভাগের 

ভূমিকা হবে মুখ্যত ছ্বিবিধ-__আস্তর্জাতিক ও 

স্বদেশীয়। আন্তর্জীতিক ভূমিকা হবে কেন্ত্রের 

সংহত আন্তর্জাতিক, শিক্ষামূলক কার্ধপন্ধতি। 

দেশীয় ভূমিকা হবে ত্দতিরিক্ত ব্যাপক, অখও 

ভারতীয় শিক্ষামূলক কার্ধপদ্ধতি। এই ভূমিকা 

ভারতের স্বকীয় বিশিষ্ট জাতীয় তিত্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক 

জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের বিকাশসাধনে 

সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হবে । | 

ভারতের মাটিতে বিশ্বসভ্যতা-কেন্ত্র স্থাপন 

ভারতেরই জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব। ভারত এর. 

জন্য নিজের কাছে ও সারা বিশ্বের কাছে 

দায়বন্ধ। বিশ্বের কাছে তারতের নিজন্ব বিশিষ্ট 

সম্পদ প্রদানের এটি একটি অনন্য স্থযোগ এনে 

দেবে এবং এই অব্দানের মাধ্যমে ভারত আপন 

জীবনোদ্দেন্ট চরিতার্থ করবে ।' এইভাবে অন্যান্ত 

দেশও ভারতের অবদানের মুখ্য তাৎপর্য সম্পর্কে 

সচেতন হবে। এই সচেতনতা থেকে ভারত ও 

অন্তান্ত দেশের মধ্যে পারম্পরিক নির্ভরশীলতার 

বৌধ জন্মাবে, পরম্পরের মধ্যে সহযোগিতামূলক 

আত্মীয়তার ভারসাম্য গড়ে উঠবে'এবং পরস্পরের 

প্রতি শ্রন্ধ! ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধি 

শান্তি ও প্রগতির ভিত্তি রচিত হবে সারা জগতে । 



শিবমহিয়ঃ 
জ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

সুপাশ্ডত লেখক। 

মহিন্গঃত্তোত্রের উৎপত্তি: জনৈক 
গন্ধরবরাজ কোন নৃপতির প্রমোদকেলিবনস্থিত 
কথগদ্ধি পুষ্পনিচযম শিবপৃজনের নিমিত্ব হরণ 
করিতেন। ইহা জানিয়! সেই নৃপতি শিবনির্াল্য 

লঙ্ঘন করিলে পুম্পাপহরণকারীর পলায়ন 
করিবার শক্তি লোপ পাইবে এই মনে 
করিয়। তাহার আগমনপথে শিবনির্মাল্য ছড়াইয়া 
রাখিলেন। ইহাতে গন্বর্বরাঁজের পলায়নক্ষমতা 
বিলু্ত হইল। শিবনির্যাল্য লঙ্ঘনে তাহার 
এরূপ অচলাবস্থা হইয়াছে জানিয়া গন্ধরবরাজ 
পরম কারুণিক সর্বকামদ প্রীবিশ্বনাথের স্তব করিতে 
আরম্ভ করিলেন । 

অনস্তশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বপতির গুণাহুধ্যান করা 
সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব ; তাই হান্ঠাম্পদ 

হইবার ভয়ে সবিনয়ে এই স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। স্তবে সন্তষ্ট সদাশিব হইতে বর 

লাভ করিয়া গন্ধররাজ ৬কাশীধামে, পুষ্পদস্তেশ্বর 
নামক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবের 

নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিলেন, -এই 
পু্পাস্তেশ্বরের পুজা করিলে শিবনির্মাল্যলজ্ঘন- 

জনিত অপরাধ-ন্থালন হুইবে। 

মহিয়ঃস্তবের মধ্যে গন্ধর্বরাজ পুষ্পদস্ত সগর্বে 

বনিয়াছেন,__অস্থর, স্থরসমূহ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণদ্ারা 
অচিত শপাংকশেখর, গুণাতীত মহাশিবের গুণ- 

ব্ণনে প্রবৃত্ত হইয়৷ গুণিগণশ্রেষ্ঠ পুম্পদন্ত নামক 
এক ভক্ত, গুরুগন্ভীর ছন্দাবলম্বনে এই হ্ুন্দর 

স্তোজরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 
বৈশিষ্ট্য : মহিয়স্তবের বৈশিষ্ট্য কোথায়? 
এই ভ্তবের মধ্যে গন্ধর্বরাজ পুষ্পদস্তের বৈষণব- 

স্থলত বিনয় ও স্বীয় শক্তির উপর অচল ও অটল 

বিশ্বাসের পরিচয় পবিস্ফুট। ব্রহ্ধার্দী দেবগণ 

শিবের স্তব করিতে আরস্ত করিয়! তাহার অসীম- 
ভাৰ প্রকাশনে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন 

করিয়াছেন। কিন্তু পুষ্পদস্তের এই স্তবকরণ 

আরম্তম্াত্র। স্থৃতরাং পূর্ব হইতেই সমালোচনা 

করা বা দ্বোষযুক্ত মনে করা সমীচীন হইবে না। 

অবাঙ্মনসগোচর শিবের অসীম ও অনস্ত মহিমার 

সম্যগরূপে অন্ধ্যান করা তাহার ম্যায় পরম 

মূর্খের আকাশকুস্থম কল্পনার ন্যায় হইলেও শিব- 

নাম ম্মরণে ও শিবগুণকথ। কথনে তীহার 

পুণ্যার্জন করা হইবে এইজন্তই তাহার এই 
প্রচেষ্টা । স্তবের প্রারস্তেই তাহার বৈষবোচিত 
বিনয় ও আত্মশক্তির উপর দৃঢ় আস্থা! দেখিয়া 

আমর] বিস্মিত ও স্তস্তিত ন। হইয়। পারি না । 
মহিয়ঃস্তবের গ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য স্তবকারের 

বৌদ্ধমতের তীব্রভাবে সমালোচনান্তে বুদ্ধির 
সাহায্যে বৌদ্ধমতবাদ খগ্ুনের মধ্যে । শৈবগণের 
দু বিশ্বাস, শিবের এঁশী শক্কি দ্বারাই জগতের 
সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্ষ সংঘটিত হয়। বেদ 

উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র সত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণ- 

ত্রয়ের মাধ্যমে শিবমহিম। বর্ণনে সর্বদাই সচেষ্ট। 

তথাপি অশ্রদ্ধেয় নাস্তিকগণের ( বৌদ্ধগণের ) 

মধ্যে দুর্বদ্ধিপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি শিবের 
নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে অস্বীকার করিয়া অতীব 

কুৎসিত ও কদর্ধভাবে তাহার তীব্র সমালোচনা 
করিতে কার্পণ্য করে নাই। 

নাস্তিকগণ পরিহাসচ্ছলে বলেন, -জগৎমষ্টা 
শিবের দেহগঠন ও প্রচেষ্টাদি কিরূপ? তিনি কী 

উপায়ে এই ত্রিন্থুবন স্থাঈ করিয়াছিলেন এবং 

তাহার উপাদান কী ছিল? ইহার প্রত্যুত্তর 



ফাল্গুন, ১৩৯১ 1 

গন্ধর্বরাজ পুষ্পদস্ত শিবসমীপে প্রার্থনা করিয়া 

যেভাবে দিয়াছেন তাহা তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী 
অলঙ্বনীয়। তিনি নাস্তিকগণকে বলিতে 

চাহিতেছেন যে, এই স্বন্দর জগতের সর্বত্রই 
মঙ্গলময়ের বিবিধ এশ্বর্য তর্কাতীতভাবে দেদীপা- 

মান। তথাপি ছুষ্টগ্রকতিসম্পন্ন দুবুদ্ধিপরায়ণ 
বৌদ্ধগণ তাহাদের নাস্তিক্যবুদ্ধিরপ কুতর্কত্থারা 
বাচালের স্তায় মোহগ্রস্ত হুইয়৷ জগতের মধ্যে 
নান্তিকভাব প্রচারে কিভাবে সোচ্চার হইয়া 
থাকে তাহা ভাবিলে বিরক্তির ভাব মনে আসে ও 

তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় । 

এই নব নাস্তিকগণ অবয়বধুক্ত । তাহাদিগকে 

বলিতে হইবে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করে নাই? 
জগৎশ্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া! কি জগৎ চলিতেছে? 

জগদীশ্বর ব্যতীত এই স্থন্দর জগৎ-হুজনে কে 

বদ্ধপরিকর হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাইয়া- 
ছেন? মন্দবুদ্ধিযুক্ত, নাস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণ 

জগৎনষ্টীকেই অস্বীকার করিয়। তাহাদের মতবাদ 

প্রচারে সমুগ্যত হইয়া শিবের অস্তিত্ব সন্বন্ধেই 

সন্দিপ্ষচিত্ত ! 

মহিম়ঃস্তবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিরাজিত 
স্তবকারের উদার ও দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ, যুক্তি- 

পূর্ণ বিচারের মধ্যে । বেদ, সাংখ্যদর্শন, যোগ- 

দর্শন ( পতঞ্রলি ), আগমশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র, বৈষব- 

দর্শনসমূহ বিভিন্ন মতের আশ্রয়ে কেহ বলিয়াছেন, 
পথই মতই ঠিক অথবা তরী মতই যথার্থ 
মঙ্গলদায়ক।” বিভিন্ন মতের বিভিম্ব সাধকগণ 

কেহ সরল পথে সাধনার পথ বাছিয়৷ লইয়াছেন, 
কেহ বা কুটিলপথে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন । 
কিন্ত বিভিন্ন নদীর গতিপথ যেমন সমুদ্র- 
গমনাভিলাষী, সেইকপ সমস্ত সাধকের মতবাদ ও 
চিন্তাধারা--হে শিব! তোমাতেই পর্যবমিত 
ইয়া সমস্ত ধর্মীয় বিবাদ, মতভেদ ও (বিরোধের 
অবসান সুচনা করিয়াছে । কি উদার দৃষ্টিভঙ্গী ! 
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এইরূপ উদারভাৰ ও সমালোচনা যদি সমস্ত 

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আশ্রয় হইত তাহা হইলে বন 
অনর্থের আক্রমণ হইতে আমরা নিষ্কৃতি লাভ 

করিতে সক্ষম হই'ভাম। 

্তবকার সং চিৎ ও আনন্দ বিগ্রহধারী 

মহাশিবের বিশাল, বিরাট ও সর্বব্যাপকাবস্থা 

হদয়ঙ্গম করিয়। প্রাণ খুলিয়া ভোলানাথের উদার 

গুণমহিমা কীর্তন-গ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,_হে 
জগন্ময় গ্রভে।। তুমিই সুর্ধ, তুমিই চন্দ্র তুমিই 

অগ্রি, তুমিই পবন, তৃমিই জল, তুমিই আকাশ, 

তৃমিই পৃথিবী এবং তুমিই পরমাত্মান্বরূপ ৷ সাধকের 
অসীম ধারণাসমৃহ সসীমে পরিমিত হহয়া 
তোমাতেই নির্ণীত। পুম্পদন্ত এমন কোন তত্বের 

বা তথ্যের বিষয় অবগত নহে যাহার মধ্যে তুমি 
নাই। এই উদার ভাবের জন্যই “শিবমহিয়:- 

স্তোত্র” সর্বদেশের, সর্কালের ও সর্বভাবের 

সাধকগণের হৃদয়াসনে শাশ্বতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 

করিয়। তাহাদের অন্তঃকরণে চিরশান্তিদানে সক্ষম 

হইয়াছে ও হইবে। ৃ 
ত্রিগুণাতীত বিষয়তৃষারহিত পরম শিবের 

বিষয়তৃষ্ণারহিতাবস্থ। বর্ণনা! প্রসঙ্গে “মহিয়ঃস্তবের” 

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছে। মহিমঃস্তব 

রচয়িতা অতুলনীয় ভাষায় অভূতপূর্বভাবে শিব- 
ভক্তগণকে বুঝাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, __য্ড, 

ত্রিশূল, কুঠার, ম্বগচর্স, শ্শানভম্ম, সর্প, নরকপাল 

এই সাতটি বস্ত দ্বারা শিবের সংসার রচিত, কিন্তু 

আত্মভোলা ভোলানাথের জ্রক্ষেপণে ইন্দ্র বরুণ, 

কুবের প্রভৃতি দেবতাগণ অতুল এই্বর্ষের অধিকারী 
হইয়া ধন্য হইলেও বিষযম্গতৃষণা তাহার বিভ্র্ 

জন্মাইতে সক্ষম হয় নাই। দেব, দানব, গঙ্রব, 

কিন্নর ও মানবগণ সকলেই শিবের বিভূতি সঞ্জাত 
শক্তিলাভে অলোকসামান্ত সম্পদে সম্পদবান 

হইয়া কতই না এশ্বর্ষের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত 
দিগ্বর, শ্মশানবাপী অহিভূনণ জগৎরষ্টার চিত্ত 
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ধ্যানে সতত নিমগ্ন, তাই বিষয় তাহার ব্রিসীমার 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। তিনি 

শিব, তিনি মঙ্গলময়। অশিব ও অমঙ্গলভাব 

তাহার সমীপে অবস্থান করিবে কি করিয়া? 

তাহার সবই আছে, কিন্তু তিনি অকিঞ্চন। তিনি 
মদনতম্মকারী, তিনি শ্মশানচারী, পিশাচ সকল 

তাহার সহচর, চিতাতম্ম তাহার বিভূতির প্রলেপ, 

তাহার গলদেশ শোভিত নরমুণগ্ডম়ালায়। ভাবিলে 

মনে হয়, তিনি এই সব কুৎসিত বস্তধারণকারী-_ 

তাহার চারিদিকেই অমঙ্গলভাৰ পরিপূর্ণ । কিন্ত 
হায়! শিবনাম শ্মরণ করিলেই শিবভক্তের সমস্ত 

অমঙ্গল কোথায় যেন পলায়ন করে অর্থাৎ দুরীভূত 

হুইয়। থাকে- ইহা! ভাবিলেও বিন্মিত হইতে হয়! 

হে শিব! প্রকৃত ভক্ত ভাল করিয়াই বুঝিতে পারে 

ষে, তুমি শিবময় ও মঙ্গলদায়ক। 
চন্্রচুড় শশিশেখরের প্রলয়কালীন নৃত্যের . 

বর্ণন৷ মাধ্যমে মহিষ্নঃস্তবকার তাহার স্তোত্রের পঞ্চম 

বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন । স্থ্ট- 

স্থিতি-প্রলয়কর্তা আজ প্রলয়নৃত্যে মগ্ন । তাহার 

প্রলয়নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ 
হইয়৷ সংশয়াপন্ন । আকাশে ভ্রমণশীল গ্রহনক্ষত্র- 

সমূহ, লৌহ-মুদগর লদৃশ মহাকালের বাহুহয়ের 

আঘাতে হীনবল হইয়। পুনঃ পুনঃ জটার তাড়নে 
শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। জগছিনাশের আশঙ্কায় 
তাহার! মুমূর্ষু । কিন্তু জগত্রক্ষার নিমিত্ত তাহার 
ধবংসশীল নৃত্য ত্রিভুবনবা সিগণের মঙ্গলের জন্যই 

সাধিত হইয়াছে । এইখানেই কালজয়ী মহা- 

কালের অসাধারণ প্রতৃত্ব। হে চন্দ্রনাথ! গ্রলয়- 
কালীন নৃত্যের সময় তোমার মন্তকস্থিত জটার 

মধ্যে বিশাল জলগ্রবাহ জলবিন্দুবৎ দৃষ্ট হইতেছিল 

এবং নক্ষত্রগণ উসিমালার ন্যায় শোভাবর্ধন করিয়া 
বিরাজ করিতেছিল। সেই সামান্য জলকণাই 

স্বীপাকার জলধিব্ূপে বেষ্টন করায় তোমার 

বিশাল ও অসীম বপু ন্থন্দর মহিমায় মহিমান্থিত 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--২য় সখ্য 

হইয়াছিল। ইহাদ্বারা মহেশ্বরের বিরাট দেহের 
মহত্ব ও বিশালত্ব সহজেই শিবভক্তগণের নিকট 

অনুমিত ও প্রতিভাত হয়। পরম শৈব পুষ্পস্ত 
তীহার অলোকসামান্ত সাধনা ও প্রতিভাবলে 

সসীম জগতের মধ্যে বাস করিয়াও অসীম 

জগদীশ্বরের এই বিশাল বিরাট রূপের কল্পনা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

উপনিষদ বলিয়াছেন,হে জগৎ্প্রভো ! 
তুমি “অণোরণীয়ান্ মহতে। মহীয়ান্।” মহিয়ঃ- 

স্তবের রচয়িতা গন্ধরবরাজ পুষ্পদস্ত ও উপনিষদের 

অনুসরণে উদাত্বকণ্ঠে ভক্তের আস্তরিক আকৃতি 

দর্শাইয়া তাহার স্তবের যষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
শিবাধ্যানে বলিতে চাহিতেছেন,_হে শিব ! হে 
প্রিয় দেব তুমি ভক্তসমীপে সাধনার স্তরভেদে 

অতীব দুরে উভয় অবস্থাতেই বিষ্যমান। 
তুমি অতীব ক্ষুত্র, আবার বিশাল হইতেও 

বিশালতম। তুমি চিরবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রাচীনতম । 

আবার তুমি চিরনবীন, চিরযুবা । তুমি সর্বকূপে 
সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিচ্ধমান। সকলের অতীত 

স্বরূপ তূমি। তুমি সর্বাতীত সাক্ষী । 
তুমি রজোগুণে বিশ্বের উৎপত্তি বিধানে রত 

থাক, তমোর্প ধারণ করিয়া তোমার স্থষ্ট বিশ্বকে 

তুমি সংহার কর, আবার সত্বগুণাশ্রিত হইয়া 
তুমিই বিশ্বের প্রাণিনিচয়কে স্ুখসাগরে নিম 

কর। গুণযুক্ত তুমি গুগাতীত হইয়া দর্ববস্থায় 
বিরাজ কর। হে বিশ্বনাথ! সর্বজনপুজিত 
তোমার চরণে আভূমি প্রণতি জানাই। হে 

বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বময় তুমি, তোমার স্তব আমার 
সায় ক্ষুদ্র এক গন্ধর্ব কি করিয়া করিবে? 

“মহীসমুদ্রের জল যদি মসী অর্থাৎ কৃষণপর্বত 

প্রমাণ কজ্জল হয়, যদি সমুদ্ররূপ পাত্রে গুলিয়া 

কালী প্রস্তত করা হয়, কল্পবৃক্ষের শাখা লেখনী 

হয়, পৃথিবী যদি পত্র অর্থাৎ কাগজ হয়, সারদা 

অর্থাৎ সরম্বতী যদি স্থযোগ্যা লেখিকা হইয়া 



ফাস্কন, ১৩৯১ 1 

অনন্তকাল লিখিতে থাকেন তাহা হইলেও হে 

শিব! তিনি তোমার মহিমাকীর্তনে সক্ষম 

হইবেন না ।” 

এত উদার মতাবলম্বনে বিশ্বেশ্বরের বিশালতম 

স্তব করিতে যাইয়া পুষ্পদস্তের হয়তো জগদীশ্বরের 

জগদ্বাপকতার কথাই মনের মণিকোঠায় উকি 
মারিতেছিল, তাই তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
শ্রীণভূর শিবময়ত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়! 
স্বীয় মানসে আপ্রাণ ত্রিভুবনপতির স্তবমাধ্যমে 

আরাধনা! করিয়া নিজে ধন্য হইয়া! জগৎকে ধন্য 

করিয়াছিলেন । 

আত্মমচেতন না হইলে এহিক অভ্যুদয় 

অসস্ভব। পরস্ত নিজ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা 
থাকিলে অহংভাৰ আসিয়। অস্যদয়ের পথে 

অন্তরায় হইয়া 'ওঠে। ইহাঁও খুবই সত্যকথ!। 

মহিমনঃস্তবকার ছিলেন পরম বিনয়ী ।* সেজন্য 
বৈষ্বস্থুলত বিনয় স্তবমধ্যে বহুস্থানে বিদ্যমান 

থাকিলেও স্বীয় শক্তি প্রকাশের নিমিত্ত তিনি 

জগৎষ্টার শ্রীচরণে শক্তি ভিক্ষা করিয়া অনস্ত- 

শক্তিসম্পন্ন তুরীয়াবস্থা যাহাতে তাহার করতলগত 

হয়, সেজন্য তিনি শ্রীভগবান বিশ্বেশ্বরের নিকট 

কতই না আকৃতি করিয়। তাহার অসীম ও অনন্ত 

শক্তিলাভে সচেষ্ট হইয়াছেন । 

কিঞ্চিৎ ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইলেই 
আমাদের অন্তঃকরণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ভাব 
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অবলম্বন করে। স্থতরাং সেই ক্ষীণাবয়ৰ ও 

ক্ষীণাস্তঃকরণবিশিষ্ট আমাদের পাধিব দেহ ও 

চিন্ত কোথায়, আর সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের 
গুণাতীতাবস্থায় অবস্থিত হে শিব! তোমার 

শাশ্বতকালীন এই্বর্ংই বা কোথায় ? তাই মন্দ- 

বুদ্ধিবিশিষ্ট বিন্মিত আমাকে উন্নীত করিয়৷ 

তোমার প্রাতি ভক্তিই আমাকে তোমার চরণ- 

কমলে বাক্য পুষ্পোপহার সমর্পণে আগ্রহাস্থিত 
করিল। ৰ 

ভক্তি না থাকিলে জ্ঞানলাভ অসম্ভব ব্যাপার । 

তক্তিদ্বারা শিবজ্ঞানে যদি সদাশিবকে আত্মস্থ 

কর] যায় জ্বেই তাহার স্তব করা সার্থক হয় এবং 

বাক্য পুষ্পোপহার জগৎপতির শ্রীচরণে সমর্পণ 
করিয়! সাধক কৃতার্থ হন । 

সমদরশন মহাশিবের শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপে 

সমর্পণ করিয়া স্তব-রচয়িতা গন্ধর্বরাজ পুষ্পদস্ত 

স্তবপাঠের ফলশ্রুতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বীয় মনোভিলাষ 
প্রকাশ করিয়া আত্মসমাহিত সদদাশিবকে 

স্মরণাস্তর তীহার অন্থধ্যানে মগ্নাবস্থায় জগতের 

মঙ্গলের জন্য জগত্বাসিগণের সর্ববিধ কল্যাণ 

কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন, “হে বিশ্ববাসি- 

গণ ! সর্বদেশের সর্বকালের জাতিধর্মবর্ণনিধিশেষে 

সকলকে উদ্দেশ করিয়া আমি উদাত্তকণ্ে ঘোষণ। 
কবিতেছি--মহেশ্বর হইতে পৃজ্যতর আর কোন 

দেবতা নাই? |” [ ক্রমশঃ ] 



ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব 
স্বামী ভূতেশানন্দ 

রামকফ মঠ ও র'মকৃফ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ । বত'মান নিব্ধটি ই& জানআরি ১৯৭১, 

বাঁকুড়া রামকৃফ মঠে প্রদত্ত ভাষণের টেপ রেকড" থেকে গৃহীত । 

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলেই পরিচিত। 

ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ । যুগযুগ ধরে তার 

ধর্মকে আকড়ে রয়েছে । প্রকৃতির নান। বিপর্যয়ে, 

মানুষের এবং প্রকৃতির উভয় দিক দিয়ে, ভারতবধ 
বহু বিপদের মন্মুখীন হয়েছে । কিন্তু সমস্ত বিপদের 

ভিতর দিয়েও সে নিজের অস্তিত্বকে বজায় 

রেখেছে । চিন্তাশীল মানুষেরা এর কারণ 

বলেন যে, ভারত ধর্মকে ধরে রয়েছে চ্ধর্ম শব্দের 

অর্থ হল এই--য! আমাদের ধরে রাখে-_ধ্বংসের 

হাত থেকে রক্ষা করে। স্বামী বিবেকানন্দ 

ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন। করে বলেছেন 
যে, বড় বড় সভ্যতা জগতে বিভিন্ন জায়গায় 

উঠেছে, গেছে। মহাশক্িশালী সম্াটেরা 

পৃথিবীর বহু জায়গায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করেছেন। মহাঁশক্তিশালী দেশ গড়ে উঠেছে, 

কিন্ত কাল-্রভাবে তা আবার নিশ্চি্থু হয়ে 

গেছে। সে জায়গায় ভারত হাজার হাজার 

বছর ধরে এখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে । 

এতিহাসিকরা বলেন, এটি পৃথিবীর একটি অতি 

আশ্চর্য ঘটনা । এমনভাবে একটি জাতি, যার 

অস্তিত্বকে এতদিন ধরে বজায় রেখেছে, সমস্ত 

বিশ্বে এর আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। ভারতের 
সমসাময়িক যে-সব সভ্যতা তা বহুদিন আগে 

পৃথিবী থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্ত 
ভারত এখনও তার অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে । 

জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন» 

ভারতের উপরে এক এক সময়ে এমন সব ছুর্টেব 

এসেছে যে, মনে হয়েছে বুঝি জাতি এইবার 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু কোন না কোন 

অচিন্ত্য প্রভাবেতে, অভাবনীয় ঘটনায় ভারতের 

শক্তি আবার জেগে উঠেছে এবং জাতিকে মৃত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, যেন 
প্রগাট আকারে তার সেই এঁতিহকে, সেই 
কষ্টিকে সে অক্ষু্ন রেখে চলেছে আজও পর্যস্ত। 

এটি জগতের একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা । এর 

সঙ্গে অন্ত কোন জাতির এ বিষয়ে তুলন! হয় না। 

এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী তার 

এঁতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বলেছেন যে, এই ভারতের 

ধর্মই তাকে বাচিয়ে রেখেছে । আমাদের রাস্ত্ীয় 

নেতৃবৃন্দ, কোন কোন সময়ে সে-কথা হয়তো 
বুঝতে পারেননি । তাঁরা কেউ কেউ তখন মনে 

করেছেন পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টিতে দেখে” 
তাদেরই সঙ্গে সর মিলিয়ে বনেছেন, ভারতের 

আধ্যাত্মিকতা তাকে অন্তান্ত জাতির সঙ্গে 

গ্রতিযোগিতায় পশ্চাৎ্পদ করে রেখেছে। 

এদের ধারণায়--পিছিয়ে রয়েছে ভারত। 

পাশ্চাত্য জগৎ বলে--ভারত অত্যন্ত ০0151 

01115 অর্থাৎ পরকাল সম্বন্ধে তার! বড় ব্যাকুল, 

চিন্তাশীল । বর্তমান জগতের সঙ্গে ভারতের 

খাপখাওয়ানোর যোগ্যতা যেন নেই। কথাটা 

আপাতদৃষ্টিতে মনোজ্ঞ মনে হয় এইজন্য যে, 
পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে এঁহিক প্রতিগ্বন্থিতায় 
আমর। পিছিয়ে রয়েছি বলে। পাশ্চাত্জাতি 

তার্দের সভ্যতাকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 

করে নতুন নতুন শত্তি অর্জন করেছে। সে- 

জায়গায় ভারত এখনও পর্যস্ত সত্যিই .অনেক 

পিছিয়ে। স্বামীজী কিন্তু ভারতের ইতিহাসকে 

বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই এই 



ফাক্ধন, ১৩৯১ ] 

পিছিয়ে পড়ার কারণ নয়। ভারত পিছিয়ে 
পড়েছে এইজন্য যে, ধর্মকে জীবনের যে-কেন্ত্র- 

বিন্দুতে রাখা ছিল এতকাল, সেখান থেকে সে 

লক্ষ্যত্রষ্ট হয়েছে। ধর্মহীনতাই তার বর্তমান 

অবনতির কারণ, ধর্ম অবনতির কারণ নয়। 

কথাটি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হতে 
পারে। একদিক দিয়ে ভারতকে ধর্মপ্রাণ বলা 

হয়। আর একদিক দিয়ে বলা হচ্ছে, ধর্মহীন 

হওয়াতেই তার এই অধোগতি। ছুটি আপাত- 
বিরোধী কথা এবং স্বামীজীর ভাষণের ভিতরে 

আমরা যেন এই ছুটি কথাই পাশাপাশি গাই। 

আবার ম্বামীজীর বর্ণনার তথ্য দিয়ে এর 

সমাধানও পাই আমরা | 

ভারতের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ 

ধধিদের সাধনার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইটি 

হুল ভারতের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পত্তি। সেই 
সম্পত্তিকে ভারত এখনও আগলে রয়েছে, তাকে 

হারায়নি। কিন্তু তার দোষ হচ্ছে এই যে, 

সেই সম্পত্তিকে সে তার দৈনন্দিন জীবনে কাজে 

লাগায়নি। কূপণ যেমন তার ধনকে. আগলে 

রাখে, কিন্তু তার নিজের ভোগে সে-ধন লাগে 

না। সেইরকম ভারতের ধর্কে সে আগলে 

রক্সেছে বটে, কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে তা 

কাজে লাগছে না। ভূলে গেছে কাজে লাগাতে, 

তার প্রয়োগ এখানে নেই। জগতে এরকম 

অপূর্ব আধ্যাত্মিক তত্বের আবিষ্কার আর কোথাও 

হয়নি যা! ভারতে হয়েছে । ভারতের যে-আত্ম- 

 বিজ্ঞান--ভারতীয় খবিদের যে-উপলব্ধি, জগৎ- 
সংসার ব্রন্মেই প্রতিষ্ঠিত এরকম আর অন্য 

কোথাও কেউ করতে পারেনি। অন্ত সব 

জায়গাতে সাধনার ক্ষেত্র হল ভোগ অর্জন, 
সাধনার লক্ষ্য হল ভোগ সঞ্চয় করা এবং কৃষ্টি 

সভ্যতা এগুলি সব এই ভোগকে কি করে সাধারণ 

মানুষ আরও বেশি করে সংগ্রহ করতে পারে 

ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব ১১৫ 

তার চেষ্টা, এতেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। ভারত 

সেদিকে হয়তে। অনেকটা উদ্বানীন ছিল। কারণ 

তাদের খধিদের দৃষ্টি বাহ জগতের দিকে তত 

ছিল না,-তীদের দৃষ্টি ছিল অধ্যাত্বশাস্ত্রের 

দিকে), -অন্তর জগতের সন্ধানে তারা বেশি 

ব্যাপৃত ছিলেন। তা বলে যে ভারতের বাহ্ 

উন্নতি কখনও হয়নি, এরকম ভাব। ঠিক হবে না । 

বরং ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যখন 

যখনই ধর্ম প্রবল হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 

প্রহিক উন্নতি প্রভূত ইয়েছে__উভয় ভাবই 

তালে তালে চলেছে । স্থতরাং ধর্ম ধর্ম করে সে 

এহিক দিকে পিছিয়ে পড়েছে'_-আধুনিক 

জগতের সঙ্গে সংগ্রামে সে পশ্চাৎপদ হচ্ছে, তা৷ 

মোটেই নয়। আসল কথ! হচ্ছে, আগেও যেমন 

ব্লা হয়েছে” ধর্মকে মে জীবনের সবক্ষেত্রে 

প্রয়োগ করতে পারেনি বোধ হয়। 

নানা কারণে এমনট| ঘটেছে। প্রধান কারণ 

হল, মানুষের মন কখন একটানা এক দিকে 

প্রবাহিত হয় না, তার উতান-পতন আছে। 

ভারতের সমষ্টি মনেরও সেইরকম বিভিন্ন দিক 

দিয়ে উত্বান-পতন হয়েছে । যখন যখন ধর্মের 

প্রাহুর্তাব হয়েছে, ধর্ম বেড়েছে। ধর্ম যখন প্রবল 

হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এহিক উন্নতিও খুব হয়েছে। 

এইটি ভারতের পক্ষে বিশেষভাবে সত্য । স্বামী 

বিবেকানন্দ এইজন্যই বলেছেন যে, এঁহিক উন্নতি 

করার জন্ত যে ভারতকে ধর্ম পরিহার করে চলতে 

হবে, পাশ্চাত্যদেশের মতো ভোগসর্বস্ব হতে হবে, 

জড়বাদী হতে হবে, এমন কোন কথা নয়। তার 

ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এহিক উন্নতিকে সে এগিয়ে 

নিয়ে যেতে পারে এবং এইটিই হুল ভারতের 

বৈশিষ্ট্য 
আমাদের দেশে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে 

আলোচনা! করে খধিরা এই নিদ্ধান্তে পৌছেছেন 

ঘে চারটি প্রয়োজন মানুষের থাকে-ধর্মঃ অর্থ? 
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কাম ও মোক্ষ। এই চারটির কোনটিকেই 

উপেক্ষা করলে চলবে না,_ধাধিরাও করেননি । 

কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্ত সংগ্রহ করতে হবে। 

জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যে-সব বস্ত, সেগুলিকে 

সংগ্রহ না করলে মানুষ বাচবে কেমন করে? 

ভারতের এই দোষ হচ্ছে, বস্ত সংগ্রহ করেছে, 

কিন্ত সব সময়ে সমভাবে তার ব্টন হয়নি। 

তাছাড়া এঁহিক সম্পর্দের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
সম্পদও বেড়েছে, কিন্তু এহিক সম্পদের যেমন 
সমভাবে ব্টন হয়নি, তেমনি আধ্যাত্মিক সম্পদের 

ক্ষেত্রেও তা হয়নি' সমাজের অধিকাংশ পড়ে 

আছে পিছিয়ে। কারণ তার এই শাস্ত্রজ্ঞান__ 

শাস্ত্রের তত্ব সব জায়গায় সমান প্রসার, 

আপনার সাধারণের ভিতরে প্রচার সে করতে 

পারেনি। ভারতের সমাজব্যবস্থা এইজন্যই কিছু 
ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে যার ফলে তার অবনতিও 
যথেষ্ট হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, ভারতে 
যখনই এইভাবে ধর্ম হীনপ্রভ হয়েছে, তার 
সামাজিক অবনতিও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে । 

আর সেই অবনতি যখন খুব নিচু স্তরে ভারতকে 

নিয়ে গেছে, তখনই কোন মহাপুরুষ বা যুগদেবতা 
আবিভূতি হয়ে ভারতকে সর্বতোভাবে আবার 
উধের্ব উন্নীত করেছেন-_এইটি হল ভারতের 

বৈশিষ্ট্য। 

আমরা এইরকম আবিভভতি যুগপুরুষকে 
ব্বার ভারতে দেখছি এবং ভবিষ্যতেও আরও 

দেখব। ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতায় যেমন বলেছেন 
যে, ধর্মে যখন গ্লানি দেখা যায়, তখনই তিনি 

অবতার হয়ে আসেন। নিজেকে তিনি মানুষ- 

রূপে প্রকট করেন,_-“ত্দাত্সানং হ্জাম্যহম্।” 

সমস্ত মান্ষকে আবার ধর্মের পথ দেখাবার 

জন্ত---আবার তাদের ধর্মপ্রেরণ জাগাবার জন্ত | 

ভারতে এইরকম বহুবার ঘটেছে এবং তবিস্তাতেও 
ঘটবে। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ ২য় সংখ্যা 

আমরা আগেই বলেছি ভারত ধর্মপ্রাণ । ধ: 
বিষয়ে তার একটা এঁতিহ আছে, যে এঁতিহৃকে 
সে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তার এঁহিক উন্নতিও 

ব্যাহত হয়েছে । আর যখনই আবার সে জাগ্রত 
হয়েছে, তখনই তার ধর্মের উখ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 

এঁহিক উন্নতিও খুব হয়েছে । যুগ যুগ ধরে এই- 
রকম ঘটে আসছে । 

আমরা বহুদ্ুরের দিকে না চেয়ে বর্তমান- 

কালের কথা ভাবি। শ্রীরামরুষ্জের আবির্ভাবের 
অব্যবহিত পূর্বের কথা ভাবি-সে সময় 
পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভাবাদর্শের সংঘর্ষ হওয়ার ফলে 

ভারতের একটা চরম ছূর্দশশার দিন চলছিল । 

আশংকা হয়েছিল যে, ভারত বুঝি পাশ্চাত্য 

দেশের কাছে রাস্ত্বীয় বিষয়ে যেমন পরাস্ত হয়েছে, 

যেমন এঁহিক ভোগ সঞ্চয়ে পরাস্ত হয়েছে, তেমনি 

ধর্মজীবনেও হয়তো পরাস্ত হবে চিরদিনের জন্য । 

তার ফলে বুঝি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই যাবে 

সে। অথবা তাকে যর্দি বাচতে হয় তাহলে 

তাকে পাশ্চাত্যের ভাব্ধারাকে অনুসরণ করে, 

তাদের প্রণালীতে নতুন করে নিজেদের সামাজিক 

ও বাস্্রীয় ব্যবস্থাকে পরিবর্তন -করতে হবে। 

ভারতের নিজের আদর্শকে বিদর্জন দিয়ে 

পাশ্চাত্যের আদর্শকে গ্রহণ করে সেই পথে 

নিজেদের চলতে হবে। একটি পরাজিত দেশের 

পরাজিত মনোভাব এর দ্বারা পরিস্ফুট | 

স্বামীজী কিন্তু বলেছেন, ভারতকে আবার 
তার আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই নিজের দেশকে 

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই পথেই তাকে 

চলতে হবে। সেই করেই তার এঁহিক এবং 

পারত্রিক উভয়তঃ কল্যাণ হবে। স্বামীজী আরও 

বলেছেন, শ্রীরামকষ্ণের আবির্ভাবের .সক্গে সঙ্গে 
ভারতে কেন, সমস্ত জগতে সত্যযুগ আবরস্ত 

হয়েছে। . এই সত্যযুগের শষে শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি 

এই যুগাবতার রূঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন। সমস্ত 
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জগতের চিন্তাধারাকে একটা নতুন শ্রোতে 
প্রবাহিত করার জন্ত তিনি এসেছেন। শ্ধু 
পারমাধিক ঝ৷ দিব্যদৃষ্টি দিয়েই নয়,-_একজন খুব 
প্রবীণ ইতিহাসবেত্বা হিসাবেই তিনি এই কথা 
বলেছেন। ভারতকে সেইদ্দিক দিয়ে তিনি 

উদ্বদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যের 

পথ ভারতের পথ নয়। পাশ্চাত্য নিজেকে বড় 

করতে চায় অপরকে খর্ব করে । ভারতের তা 

পথ নয়। ভারত কখন অন্য দেশকে খর্ব করে 

নিজে বড় হতে চায়নি । ভারত বড় হবে তার 

নিজের অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত থেকে, যেখানে 

তার শীর্ষে থাকবে ধর্ম 

মানবজীবনের চারটি প্রয়োজন-_ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ। তার ভিতরে ধর্ম তার শীর্ষে 

থাকবে প্রধান লক্ষ্য হবে ধর্ম। যে ধর্ম তার 

ব্ক্তিসত্তাকে বাচিয়ে রাখবে অর্থ, কাম 

এগুলিতেও তার প্রয়োজন আছে। ঠাকুরের 

কথার পুনরাবৃত্তি করে স্বামীজীও বলেছেন, 

“খালি পেটে ধর্ম হয় না।” পেট যখন ভরা 

থাকে,_জৈব যা কিছু প্রয়োজন, যখন পরিপূর্ণ 
হয় তখনই মা্ষ ধর্ম ভাবকে পোষণ করতে 

পারে । তখনই মানুষ ধর্মজীবনের দিকে 

অগ্রপর হতে পারে । অসাধারণের কথ আলাদা, 

কিন্ত সাধারণ মান্থষের পক্ষে এটাই প্রাকৃতিক 

নিয়ম । যেখানে অন্নাভাব, যেখানে বস্ত্রাভাব, 

যেখানে মাথা গুজবার স্থান নেই, যেখানে 

নিজেদের স্বতন্ত্র নেই, যেখানের সমাজব্যবস্থা 

বিশৃঙ্খল, সেখানে ধর্ম কি করে দাড়াবে? ধর্মের 

ভিত্তিই সেখানে টলে যাবে । ধর্মকে শষে রেখে 

চলতে হুবে,মানে এঁছিক ভোগের দিকে উপেক্ষার 

দৃষ্টি রাখতে হবে, তা নয়। এগুলিও প্রয়োজন । 

এগুলি আমাদের জীবনে অর্জন করতে হবে, 
খধিরাও তা বলেছেন। “অন্নং ব্রহ্ম” বলে 

বলেছেন, অন্নকে ব্রহ্ম বলে বলেছেন এবং আরও 

ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দাষিত্ ১১৭ 

বলেছেন, “অন্নং বন্ুকুবীতি”। অন্নকে বাড়াতে 

হবে। অন্নের উৎপাদন প্রচুর করতে হবে। তা 
নইলে জীব সবল হবে না । সবল না হলে জীব 

ধর্মকে অগ্কপরণ করে চলতে পারবে না। এই 

কথাই স্বামীজী বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছেন 

যে, আমাদের ব্মান প্রয়োজন দারিদ্য-নিরসন, 

--সবচেয়ে বড় কথ। এইটি যে, আমাদের অঙ্গের 

উৎপাদন বাড়াতে হবে। নতুন নতুন অন্ন- 

উৎপাদনের পথ আবিষ্কার করতে হবে। স্বামীজী 

তার সময়েতে এট তীর শ্চিস্তিত সিদ্ধান্ত 

বলেছেন। ধর্মের জন্য, ধর্মকে রক্ষা করার 

জন্য এটি প্রয়োজন । কিস্তু সঙ্গে সঙ্গে জানতে 

হবে, এই ভোগ তার নিজের* জন্য নয়। কিন্তু 

ভোগ আমাদের জীবনকে বলিষ্ঠ করবে বলে-_ 

যাতে আমাদের লক্ষ্য যে ধর্ম, তার দিকে আমরা 

এগোতে পারি। নম্বামীজী একথা আরও 

বলেছেন যে, মোক্ষ যদিও আমাদের মূল লক্ষ্য 
এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ঠ, তাহলেও সমস্ত 

সাধারণ মান্গষের পক্ষে একমাত্র মোক্ষকেই লক্ষ্য 

করে সংসারে চলা সহজ নয়। তাদের জন্য 

কিছু এহিক ভোগও চাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে 

সেই এঁহিক ভোগ ম্পহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার 

জন্য ধর্ম অবশ্যই চাই । ভোগ অর্জনের জন্য 

অর্থ চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মোক্ষ 

হল তার চরম লক্ষ্য । নেই চরম লক্ষ্যের দিকে 

যাবার জন্য সমাজকে প্রস্তত হতে হলে এই 

চতুর্ব্গ_এই চারটির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 
ভারতের খবিরা এই চারটি বর্গের কোনটিকেই 

উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি । তারা দেখেছেন, 
এই চারটিকে সমাজে এমনভাবে রাখতে হবে, 

যেন একটি প্রবল হয়ে অন্যগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে 

না দেয়। ভারতে বৌদ্ধধগে যখন মান্থষের এই 

“মুযুক্ষানাং যুক্তাকাজ্1” প্রবল হয়েছে বলে 

আপাততঃ: মনে হয়েছে, তখন দলে দলে লোক 
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মুক্তিকামী হয়ে ভিক্ষু সেজেছে । তার ফলে 

দারুণ প্রতিক্রিয়াও হয়েছে সমাজে । যারা এই 

মুক্তির পথে চলবার অযোগ্য, তারাও দেখাদেখি 
মুক্তির পথে চলতে গিয়ে সমাজকে দুর্বল করেছে। 

সমাজের দুর্বলতাকে দুর করতে হলে 

মানুষকে বুঝাতে হবে, হ্যা, ভোগও প্রয়োজন । 

কিন্তু সেই ভোগে সংযম রাখতে হবে। যেন 
আমরা অস্থরের মতো যথেচ্ছ ভোগ ন৷ করি। 

অন্থর ভোগকেই সর্বস্ব করেছিল। আমরা 

ভোগকে উদ্দেন্ঠট করব না। কিন্তু উপায়গুলি 

গ্রহণ করব। সেই উপায়গুলি গ্রহণ করে ভোগ 

অর্জন করাতে দোষ হবে না। কারণ ভোগ 

নিয়ন্ত্রিত হবে ধর্ষের দ্বারা এবং সেই ধর্মই 

আমাদের নিয়ে যাবে মোক্ষের পথে । 

ভারতের মতো! সমাজে বিভিন্ন মত ও 

আদর্শের একটা সমাহার যেমনভাবে ঘটেছে, 

পাশ্চাত্যে আর কোথাও তেমন সম্ভব হয়নি। 

পাশ্চাত্যদেশের অনেকেই প্রীধর্মের প্রভাবে এসে 

্রীষটধর্মকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার সমাজ 

্রষ্টের আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হতে পারেনি। 

তাদের সমাজে ভোগের প্রবণতা-_যা গ্রীক 

এবং রোম সাআাজ্যের ভিতর থেকে পেয়েছিল, 

তার দিকেই ঝুঁকেছে। তার ফলে জড়বাদের 

উন্নতি হয়েছে । এঁহিক তোগ সমৃদ্ধি অর্জন 

করেছে তারা, কিন্ত আধ্যাত্মিকতাকে হারিয়ে । 

এখন ভারতের এই আত্মবাদ বা আধ্যাত্মিকতা 

যা যুগ যুগ ধরে তারত সংগ্রহ করে রেখেছিল 

তা জগৎকে দেবার সময় এসেছে। স্বামীজী 

এই কথাই আমাদের বার বার বলে গেছেন । 

পাশ্চাত্য জগতের মনীধির! এখন এই চিন্তা 

করছেন যে, আমরা যে-পথে সমাজকে নিয়ে 

যাবার চেষ্টা করছি, তাতে সমাজ কখন স্থায়ী 
হুতে পারে না। ওই পথে চলতে গেলে ধ্বংস 

অনিবার্ধ হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশে তার 
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ভাষণে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তোমরা 

এই পাশ্চাত্যদেশ, জড়বাদের উপর ভিত্তি করে 

ষে-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থ। গড়ে তুলেছ, যদি 

তোমরা তার পরিবর্তন না! কর তাহলে জেনে 

রেখো যে, তোমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা বারুদের 

ভুপের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অিন্ুলিঙ্গ 

যদি তাতে লাগে সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই 

তোমাদের এখন থেকে ভোগ-সর্বস্থ যে-দৃষ্টি তাঁকে 

পরিবত্তিত না করলে তোমাদের কল্যাণ নেই। 

আর ভারতকে কি বলেছেন? ভারতকে 

বলেছেন, তোমাদের খষিরা সত্যই যে অপূর্ব 

জ্ঞানের ভাগ্ডার তোমাদের জন্য রেখে গেছেন, 

সেই সম্পদকে তোমরা তুলে গেছ। তুলে যেয়ে 

ধর্মকে তুলে তোমরা কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকে 

ধর্ম বলে মনে করছ, এবং তার ফলে পরম্পর ঈর্ষা 

ছেষ সমস্ত সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছ। 

এখনও যে তোমরা বেঁচে আছ, তার কারণ 

হচ্ছে, যে-সম্পদ খধিরা তোমাদের কাছে গ্যাস 

হিসাবে গচ্ছিত রেখে গেছেন, সেই সম্পদের 

জগতে প্রয়োজন আছে। তাই তোমরা! বেঁচে 

আছ। জগতে দেবার যদি কিছু না থাকে 

কোন দেশের বা! কোন জাতির তাহলে সেই 

জাতি আর বীচে না_-সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 

প্রক্কতির নিয়মই এই--যার কোন প্রয়োজন নেই, 

যার কিছু দেবার নেই, তার এই জগতে 

থাকবারও অধিকার নেই। তবে ভারত যে 

এখনও পর্বস্ত বেচে আছে, তার এই একটি মাজ্জ, 

কারণ যে, ভারতের এই অধ্যাত্মবিষ্তা য। খযিরা 

ভারতে প্রাচীনকালে সঞ্চিত করে রেখে 

গেছেন আমাদের কাছে, সেই বিষ্ভার জগতে 

প্রয়োজন আছে। সেই গ্রয়োজন আছে বলেই 

ভারত এখন জাতিম্মরের মতে। সেই বিস্তাকে 

রেখে দিয়েছে, নিজে বিশ্থৃত হুয়ে। যেমন, রূপণ 

তার সম্পত্তি মাটির নিচে পুঁতে রেখে দেয়। 
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ফলে সেই সম্পত্তি না তার নিজের কাজে লাগে, 

না জগতের আর কোন কাজে লাগে । ভারতের 

অধ্যাত্মবি্যাও সেইরকম একেবারে অব্যবহৃত 

হয়ে, অব্যবহার্ধ হয়ে পড়ে আছে। 

এখন স্বামীজী বলছেন, আমাদের প্রয়োজন 

কি? আবার আমাদের সেই বি্ভা সম্বন্ধে অবহিত 

হওয়া, সেই বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাকে 

অর্জন করা । এবং তা শুধু বিশেষ কয়েকটি 

লোকের জন্ত নয়। সমস্ত সমাজে সেই বিদ্যাকে 

পরিব্যাপ্ত করা, ছড়িয়ে দেওয়া গ্রয়োজন। যার 
ফলেতে সমস্ত দেশ একটা নতুন শক্তিতে শক্তিমান 

হয়ে উঠবে। সেই আত্মবিষ্ঠা যা তাকে মহাবলশালী 

জাতিতে পরিণত করবে এবং সেই বলশালী 

জাতি তখন সমস্ত জগতের কাছে তার অমূল্যরত্ব 

ভাগার উন্মোচিত করে সকলকে দেবে । এই 

জগৎ তার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। 

আমরা পাশ্চাত্য মনীষিদের লেখায় আজকাল 

পড়ি-তার। বলেছেন, আমর] এই জড়বাদের 

ফলে এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেছি যে, 

অচিরে এর আমূল পরিবততন সাধন দরকার, না 

হলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্ধ । তা এদেশে 

আমরাঁও বেশ বুঝতে পারছি--কিরকম করে 

দ্রুতগতিতে আমর! ছুটে চলেছি ধ্বংসের দিকে, 

পাশ্চাত্যকে অন্্করণ করে । আমাদের আবার 

আধ্যাত্মিকতাকে জাগাতে হবে। যে অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞান বলে, এক পরমেশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। 

বলেছেন যেমন, “অগ্নির্থেকে। তুবনং প্রবিষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিবূপ বভুব ৷ / একত্তদ। সর্বভূতান্ত- 

রাত্মা বূপং রূপং প্রতিরূপা বহিশ্চ ॥” যেমন 

অন্নি এই সমস্ত জগতের ভিতরে পরিব্যাপ্ত 

হয়ে, বিভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ূপ গ্রহণ করে 

এবং জগতের সর্বন্র. থেকে তার বাইরেও সে 
বিষ্যমান থাকে, ঠিক সেইরকম আত্মাও সর্বজীবের 

ভিতরে বিভিন্নরূপে পরিব্যাপ্ত রয়েছেন এবং তার 

ভারতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব ১১৪৯ 

বাইরেও আছেন। এই সর্বভূতকে আত্মাতে, 
এবং আত্মাকে সর্বভূতে প্রতিষ্ঠিত দেখা-_-এইটি 
হল ভারতের আত্মবিষ্া । এই বিদ্যার প্রয়োজন 
অপরিহার্য । আমরা জগতে সাম্য মৈত্রী প্রভৃতির 
কথা৷ বড় বড় আলোচনা করি। নানা দৃষ্টিতে 

সমাজ-সংক্কারের চেষ্টা করি। নানা সভা- 

সমিতি করে এই তত্ব আমর! আলোচনা করি। 
কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আছে ভোগের বণ্টন, ভোগ 
সাম্যতা এইটুকু মাত্র। কিন্তু এইটুকু করলেই 
হবে না। 

ভোগের সাম্য কেন দরকার ? কেন আমরা 

সকলকে আমাদের সম্পত্তি ভাগ করে দেববা 
সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাব? এই প্রশ্নের 

সমাধান কি? কেন আমরা এইরকম করতে 

যাচ্ছি? স্বামীজী বলছেন, তার কারণ আমরা 
সকলের ভিতরে রয়েছি। যিনি সব জায়গায় 

তাকে দেখেন এবং সবার মধ্যে সেই ভগবানকে 
উপলব্ধি করেন, সেই তিনিই আত্মবিদ। 
আত্মজ্ঞানে বলীয়ান ব্যক্তি নতুন দৃষ্টিতে 
জগৎকে দেখতে শেখেন। সেই দৃষ্টিতেই 'বোঝা 
যায়, কেন আমরা অপরের উপকার করতে 

যাচ্ছি। 'একজন শক্তিশালী যদি বলে, আমি 

অপরের উপরে 'অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আমি 

ভোগ করব-_তাকে যদি সে পীড়ন করে, তাতে 

দোষ কি? বীরভোগ্য। বন্থন্ধরা। তার উত্তর 

হচ্ছে যদি আমরা অপরকে নিপীড়ন করে নিজের 

ভোগ করতে যাই, তাহলে আমর! সঙ্গে সঙ্গে 

ভুল করছি এই, যাদের নিপীড়ন করছি, তাদের 

নিপীড়নের দ্বারা আমর নিজেদেরই 

করছি। শাস্ত্র বলছেন, যে সর্বত্র সুখ এবং 

ছুঃখকে সমভাবে দেখে তার নিজের মতে করে, 

যেখানে দেখে যে অপরের দুঃখ সে আমার দুঃখ, 

অপরের স্থুখ সে আমার সখ । এইভাবে নিজেকে 

সে সবত্র প্রসারিত করে দেখে । তখনই ঠিক 
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ঠিক তার ভিতরে সাম্যবাদ আসে। এই 
সামাবাদ যে কতকগুলি কথার কথ! মাত্র বা 

কতকগুলি নৈতিক সিদ্ধান্ত মাত্র, তা নয়। এই 
সাম্যবাদ হল বাঁচবার পথ এবং এই সাম্যবাদের 

'অর্থও হচ্ছে যে, মাত্র ভোগের ব্টনের সাম। 

নয়, সর্বত্র সেই এক পরমেশ্বরকে দেখা । সর্বত্র 

সমদৃটি আনতে চেষ্টা কর|। 
ভারতের এই অধ্যাত্ম সাম্যবাদ নিজস্ব সম্পদ 

ছিল, কিন্তু জীবনে তার প্রয়োগ করতে সে 
তুলে গেছে । আমর একথ৷ তুলে গিয়েছিলাম 

যে, খবিরা বলেছেন, সেই এক ব্রহ্ম সর্বত্র_-“সর্বং 

খন্িদং ব্রদ্ধ |” এই বিশ্বচরাচর সবই ব্রন্ধ। আমরা 

নিছক একটা নীতি বা একট! সিদ্ধান্ত বাক্যমান্র 

বলেই এই কথাকে মনে করেছিলাম। ব্যবহারিক 

প্রয়োগ করতে তুলে গিয়েছিলাম । ব্যবহারিক 

প্রয়োগ করতে স্বামীজী শিখিয়ে গেছেন। ধর্মকে 

জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে । ভারত 

ধর্মের সিদ্ধান্তে একেবারে শীষে, কিন্ত প্রয়োগ- 

কুশলতা৷ তার ছিল না,__-তারই জন্ত এত অবনতি । 

এখন জগতে এই সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং এই 

সিদ্ধান্তকেই সর্বত্র প্রয়োগ করে প্রতিক্ষেত্রে 

দেখতে হবে। খুব লৌকিক ভাষায় যদি আমরা 

বিচার করে বলি, তাহলে ধর্ম মানে আমি আমার 

নিন্জের স্থখটি হলেই সব হয়ে গেল, তা নয়। ধর্ম 

মানে সকলের সঙ্গে সমভাবে স্থখছুঃখের ভাগী 

হওয়া । তবেই ধর্মকে বব ঠিক ঠিক ভাবে 

প্রয়োগ হচ্ছে, প্রযুক্ত হচ্ছে। ধর্ম মানে এই নয় যে, 

আমি ঠাকৃরঘরে বলে চোখবুজে একেবারে সেই 

ব্রদ্মেতে লীন হচ্ছি ; আর ছুনিয়াটা উড়ে পুড়ে 
যাক আমার কি বয়ে গেল। ছুনিয়৷ মিথ্যা ! 

এটা ধর্ম নয় । ধর্ম মানে সর্বত্র সেই আত্ম! যাকে 

আমর! সত্য বলছি, যাকে ঈশ্বর বলছি, সর্বত্র 

তিনি ছড়িয়ে রয়েছেন, পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন । 

আমরা যি একজায়গাতেও কাউকে নিপীড়ন 

উদ্বোধন 

ভাবে, 
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করি তবে সেই পরমেশ্বরকেই বিরুদ্ধাচারণ কর 

হচ্ছে আমাদের । এই কথাটুকু আমাদের 
ভাবতে হবে। এই কথাটুকু জীবনে মনে রাখতে 

হবে এবং কাজে, ব্যবহারে তার প্রয়োগ করতে 

হবে। তা যদি না করি তবে আমাদের ধর্ম কেবল- 

মাত্র কতকগুলি ছেঁদদো কথা মাত্র । কতকগুলি 

নীতিকথা মান্র। কিন্তু জীবনে তা কারকর 

হবে না। বলছেন, সর্বভূতেতে সেই ভগবানকে 

দেখতে হবে এবং আত্মাতে দর্বভূতকে । শাস্ত্র 

বারবার এই (উপদেশই দিয়ে আসছেন। এইটি 

আমর! ভুলে যাচ্ছিলাম । আমরা পারমাথিক 

দৃষ্টিতে সবই আত্মা এই কথ! বলছি, কিন্তু 

ব্যবহারের সময় অত্যন্ত পার্থক্য করছি। স্বামীজী 

তাই বলেছেন, এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব জগতে 

আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি এবং এই তবকে 

উপেক্ষা করাও এমনভাবে, নিদারুণভাবে আর 

কোথাও হয়নি । 
অন্য সব দেশে বরং ভোগের দিকে দৃষ্টি 

থাকলেও তারা সমাজকে গড়ে তুলেছে স্বাধীন- 
স্ন্দরতাবে। আর আমরা সেই 

আধ্যাত্মিকতার কথা বলি বুলি হিসাবে । কিন্তু 

সর্বজীবের প্রতি করুণা। মৈত্রী এগুলি তুলে গেছি। 

আমাদের শাস্ত্র বলছেন, ধর্মেতে মানুষ যেমন 

যেমন উন্নত হয় তা৷ ক্রমশঃ এই তিনটি পর্যায়ের 

ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমতঃ সে ভগবানের 
একটি মৃত করে সেখানে তার সেবাপুজা করে। 
সেখানেই তার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে । ভগবান যে 
অন্যত্র আছেন সে-কথ। সে জানে না, বিচার করে 

না। সে যদি শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে তার পক্ষে 

এটুকুও ভাল-_সেও ভক্ত। কিন্তু মে প্রবর্তক 

মাত্র । তবে এখন পধন্ত ধর্মেতি তার তেমন 

অগ্রগতি হয়নি। মধ্যম পর্যায়ে যখন সে উঠবে 
তখন তার প্রেম, মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা-_এইভাবে 
তার ব্যবহার হবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ঈশ্বর 
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ভক্তের সঙ্গে মৈত্রী, ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ যারা তাদের 
প্রতি করুণা, ঈশ্বরবিদ্বেধী যারা তাদের দ্বেষ- 

ভাবের প্রষ্ঠি উপেক্ষা । এইভাবে সকলের সঙ্গে 

মৈত্রী, করুণা, মুদদিতা, উপেক্ষার কথা বল 
হয়েছে । এইভাবে সমস্ত জগতের সঙ্গে ব্যবহার 

করতে হবে। ব্যবহার যদি এইগুলির না করে, 

আদর্শকে প্রয়োগ জীবনে য্দি না করে, তাহলে. 

সেই আদর্শ তার কোন কাজেই লাগবে না । 

ধর্মজীবনেও তার কোন উন্নতি হবে না । এঁহিক 
জীবনেও এই যে দৃষ্টি তা কখনও কল্যাণকর 
হবে ভ্বা। সৃতরাং এইভাবে মধ্যমপর্যায়তুক্ত হলে 

মৈত্রী, করুণা, যুদ্দিতা এগুলি অর্জন করতে হবে। 

এই ভাবের ব্যবহার করতে হবে। এবং যখন 

শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে, সে তখন সর্বভূতে ভগবানকে 

দেখবে। তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি সর্বভৃতে সেই 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন এবং সর্বভূতকে 

সেই ভগবানেতে প্রত্যক্ষ করেন। সর্বভূতে 
তিনি, তাতে সর্বভূত। সর্বভূতে তার আত্মা» তার 

আত্মাতে দর্বভূত। এইভাবে যখন তিনি দেখেন 
তখন তাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বল! হয়। 

এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি যখন আসে তখন তার জীবন 

সম্পূর্ণ পরিবতিত হয়। তার ব্যবহার তখন 

একেবারে বদলে যায়। “লোহার তলোয়ার 

যদি পরশমণির স্পর্শ পায় মেসোন৷ হয়ে যায়, 
ত৷ দিয়ে আর হিংস! চলে না” ঠাকুর বলেছেন। 
ঠিক সেইরকম ভগবানের সান্নিধ্য যদি কেউ লাভ 

করে, তার সম্পদে যর্দি কেউ সম্পন্ন হয়, তাহলে 

তার ব্যবহার এইরকম বদলে যাবে। তার 

দ্বারা জগতে কেবল কল্যাণ হবে। কোথাও 

কোন ব্যক্তির, কোন সমাজের তার দ্বারা অকল্যাণ 

হবে না। এইরকম ব্যক্তিরাই ধর্মকে ধরে থাকে 
এবং এই আদর্শকে যখন আমর! মমাজের চারি- 

দিকে পরিব্যাণ্ড করে দিতে পারব, যখন সমষ্টি 

জীবনেতে এই ধর্ম গ্রহণ করবে, তখনই সত্যি 

ভারতের আধ্যাত্তিক উত্তরাধিকার ও দায়িত্ব ১২১ 

সত্যি আমাদের দেশ সেই ধর্মের ভিত্তিতে আবার 

দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে এবং তখনই সমস্ত জগতের 
যে ধর্ম সম্বন্ধে আকাজ্ষা! রয়েছে, যে ক্ষুধা রয়েছে, 

যে অভাব রয়েছে, সেই অভাব দূর করতে ভারত 
সমর্থ হবে। সমস্ত জগৎ ভারতের দিকে সতৃষ্ণ- 

নয়নে চেয়ে রয়েছে । বিশেষ করে পণ্ডিতের! 

ধারা ভারতের এই তত্বের খানিকটা আলোক 
পেয়েছেন, আভাম দেখেছেন, তাঁরা বিশেষভাবে 

ভারতের দিকে সতৃষ্জনয়নে চেয়ে রয়েছেন । 

বলছেন, ভারতবাসী আমাদের বাচাও। 

কিন্ত সেই ভারতবামী কোন্ ভারতবাসী ? 

যে ভারতবাসীকে আমর! চারিদিকে দেখছি সে 

নয়। আমরাই তো নিজেরা যেন মুমূষ্র মতো 
বোধ করছি। আমরা অপরকে বাঁচাব কি 

করে? প্রথম কথ! হচ্ছে এই, সেই আত্মজ্ঞানে 

আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। 

আমাদের সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে। তারপর সেই আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, 
আমরা তখন জগতের এই অভাব দূর করতে 
সমর্থ হব। শ্রীরামরুষ্খ আমাদের এই দায়িত্ব 

দিয়েছেন এবং এইজন্য তাঁর জগতে আবিভাব 

হয়েছে। তাঁর আদর্শকে আমর! ততদিন বুঝতে 
পারব না, যতদিন পধন্ত না এই গুহ তত্বটি 

আমরা অভ্যাস করতে পারছি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা এইটি যে মান্থুষ ভগবানকে পৃজ1 করে কাঠে, 

পাথরে, মাটিতে, কিন্ত মান্থষের ভিতরে তার 

পৃজা হয় ন।?-_শ্রীরামরুষ্ণের এই প্রশ্ন। আমরা 
শ্রীরামকুঞ্কে বড় দার্শনিক হিসাবে হয়তো দেখি 

না। আমর মনে করি, তিনি একটি সাধারণ 

ুদ্ধিসম্পন্ন তক্ত মানুষ । কিন্তু এই দৃষ্টিতে ভক্ত 

যদি দেখে যে, ভগবানকে আমর] যেমন সাধারণ- 

ভাবে তার বিগ্রহ করে পৃজ৷ করি, তার চেয়ে 

অনেক ভালভাবে জীবন্ত মানুষের ভিতরে 

তাঁর পুজ! করা যায়। যদি আমরা এটি জানতে 
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পারি, বুঝতে পারি, তাহলে এই জগতে আমাদের 
ব্যবহার একেবারে বদলে যাবে। 

সেইজন্যে তীর পার্ধদদের স্বামী 

বিবেকানন্দকে বলেছেন, মানুষের সেবায় জীবন 

অর্পণ করতে । আবার কিদৃট্টি দিয়ে? সাক্ষাৎ 
তগবানকে সেবা! করছি এই বুদ্ধি দিয়ে। 

সেই ঘটনাটি সকলের হয়তে। জানা আছে । 
একদিন শ্রীরামক্জের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে 

জীবে দয়া কথাটি বলেছিলেন কেউ। তখন 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ অবস্থায় বলেছিলেন, দয়া 

কিরে? দয়! নয়, সেবা ৷ তুই দয় করবার কে? 

শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ 
_একা নয়, আরও অনেকে সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণের 

কাছে এই নতুন কথাটি শুনেছিলেন। কিন্ত 
স্বামীজী বলেছিলেন,_আজ একটি অপূর্ব কথা 

শুনলাম । যদি ভগবান কখনও দিন দেন তাহলে 

এই কথা প্রচার করব। সেই প্রচারই তিনি পরে 

করেছেন-_নরনারায়ণের সেবা, দরিদ্রের সেবা, 

আর্তের সেবা, ছুঃস্থের সেবা শিববুদ্ধিতে। সর্বত্র 
সেই এক ভগবান, তাকে আমরা বিভিন্নভাবে 

সেবা করছি 

স্বামীজী বলেছিলেন,_উপনিষদে আছে 
মাতৃদেবো ভব, পিতৃর্দেবোভব, আচার্ধদেবো ভব। 

মাকে দেবতা বলে মনে করবে, পিতাকে দেবতা 

বলে মনে করবে, আচার্ধকে দেবতা বলে মনে 

করবে। বলছেন, এখানেই সেই বাণী শেষ হয়ে 

গেল না। স্বামীজী আরও জুড়ে দিলেন,__ 
দরিদ্রদেবো ভব, মূর্থদেবো ভব, চণ্ডালদেবে৷ ভব। 

যেখানে দরিদ্র দেখছ তাকে দেবত। বুদ্ধিতে সেবা 
কর। তার দারিত্রয দূর করতে চেষ্টা কর। 
যেখানে মূর্থ দেখছ, তার মধ্যে ভগবানকেই 

দেখতে চেষ্টা কর। তার অজ্তা দূর করতে চেষ্টা 
কর। যেখানে চণ্ডালকে দেখছ তার মাঝে 
ভগবানকে দেখতে চেষ্টা কর। সমাজের দুর্দশা 
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দ্বর করতে চেষ্টা কর। "এইভাবে নতুন দৃষ্টিতে 

তিনি সমাজ সেবার কথা বলেছেন এবং তিমি 
এই দৃষ্টি পেয়েছেন তার গুরু শ্ত্রীরামকৃষেঃের 
কাছে। 

এখন এই যুগ এসেছে, যে-যুগে নতুন শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে, আমাদের নিজেদের ঘরকে আবার 

নতুন করে সাজাতে হবে। আমাদের নতুন পথে 

চলে জীবনকে সার্থক করতে হুবে। হ্বামীজী 

বার বার করে আমাদের বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 

আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে এই সত্যটিকে 

বিশেষ করে বুঝতে হবে যে, আমর! ম$চৃষকে 
উপেক্ষা করে কেউ কখন ধাগিক হতে পারব না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন যে, আমি 

চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম। তারপর মনে 

ভাল লাগল না। মনে হল চোখ বুজলে 

তিনি আছেন, আর চোখ চাইলে তিনি নেই? 

_চোখ চেয়ে সবত্র ব্রহ্মদৃষ্টি! তিনিই সব 
জায়গায় ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন, প্রত্যেকের 

ভিতরেই সেই ব্রঞ্ধ রয়েছেন এবং সেই জ্ঞানেতে 

প্রতিষ্ঠিত থেকে, সকলকেই তাঁর মৃত্তি জ্ঞানে 
সেবা করা। এইটি যতক্ষণ না আমরা গ্রহণ 

করব জীবনের ব্রতরূপে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমর! 

ভারতবাসী বলে নিজেদের পরিচয় দেবার যোগ্য 

নই। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সম্পদ 

আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারস্থত্রে। এই 
সম্পত্তিকে নিজেরা জেনে, বুঝে, নিজস্ব করে 

নিয়ে সমগ্র জগতে সকলের কাছে তা বিলিয়ে 

দিতে হবে। কারণ এর দ্বারাই জগতের 
কল্যাণ। আমর! শ্রীরামরুষ্ণের এই যুগে তার 

চরণে প্রার্থনা করি, যেন তার কৃপায় এই মন্ত্রে 

আমর! উদ্বধন্ধ হই এবং এর দ্বার! নিজের জীবনকে 
সার্থক করে জগতে কল্যাণের যেপথ তিনি 

আবিষ্কার করে গেছেন, তা সকলের কাছে 

উন্মুক্ত করতে সমর্থ হই। 
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মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুর 
রহস্ত উদ্ঘাটন করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। 

প্রতীচ্যের মানুষ এ-চেষ্টায় কোন কুলকিনারা ন 
পেয়ে উদ্যোগ ত্যাগ করেছে। প্রাচ্যৰাসী 

আমাদের পূর্বপুরুষগণও একই চেষ্টায় ব্রতী হয়ে 
কোন সমাধান পাননি। তারা বুঝেছিলেন 

বাক্য-মনের দ্বারা এ-তত্বের মর্মভেদ সম্ভব নয়। 

তাই তাঁরা বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন 
_যতো বাচো নিবর্তান্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহঃ । 

তারা বুঝেছিলেন জন্ম-মৃত্যু রহস্ত অতীন্দ্রিয 

রাজ্যের ব্যাপার । যিনি অতীন্দ্রিয় সত্য দর্শন 

বা উপলব্ধি করেন, তিনি ধষি নামে অভিহিত 

হন। আর এই অতীন্দ্রিয় সত্যই বেদ বাজ্ঞান- 
ভাগ্ডার। অনাদি অনন্ত এই জ্ঞানরাশি নিত্য 
এবং অলৌকিক। তার সাহায্যে সৃষ্টিকর্তা 

জগতের স্থপ্ি-স্থিতি-গ্রলয় কার্য করেন। বেদকে 

শ্ররতিও বলা হয়। গুরুশিষ্ত পরম্পর] ক্রমে শুনে 

শুনে এই জানধারা সমাজে প্রচলিত হত। 

অলৌকিক জ্ঞানরাশি বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত 
_ সংহিতা বা মন্ত্রও ব্রাঙ্ষণ। মন্ত্রমূহ একজে 
সন্নিবেশিত বলে সংহিতা বলা হয়। আর 

যাঁগষজ্জ, ক্রিয়াদির বিধিনিষেধ, অর্থবাদ, উপাসনা, 

্দ্ষবিষ্তা ব্রাক্ষণ ভাগে নিবন্ধ। ব্রাক্গণের 
অবাস্তর ভাগ বা অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে। 
এতে অরণ্যচারীদের উপাসনাদির বর্ণনা আছে। 
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রয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদ ছাড়া সংহিতা 

ও ব্রাক্ষণনমূহ প্রধানতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। 

আর উপনিষদ্সমূহ বেদের শেষাংশে রয়েছে বলে 

ব্দোস্ত বল! হয় । 

্হ্ববিষ্ঠার আকর উপনিষদ্দ। তার সংস্পর্শে 

এলে মানুষের তবরোগ নিরাময় হয়। চারভাগে 

বিভক্ত বেদে চারটি মহাবাক্য আছে। “অহুং 

রদ্ধাস্মি', “তৎ ত্বমসি” 'প্রজ্ঞানং ব্রদ্ম, 'অয়মূ 
আত্ম! ব্রহ্ম যথাক্রমে যজুবেদ, সামবেদ, খগবেদ 

ও অথর্ববেদের অন্তর্গত। মহাবাক্যের সর্বোচ্চ 

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাই শাস্ত্রের নিগৃঢ় তাৎপর্য এবং 
তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও মানবজীবনের সাধ্য। 
সর্বোচ্চ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষিত হতে পারলে মান্য 
'অভীঃ” হয়, সকল স্থখছুঃখের পারে পরম! শাস্তি 

লাভ করে। 

ধগবেদের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ ভাগে এতরেয় 
উপনিষদ্খানি সঙ্গিবিষ্ট । ইতরার পুত্র এতরেয়। 
ইতরা মানে সাধারণ রমণী অর্থাৎ শৃদ্রাণী। 
শূত্রাণীর পুত্র পৃথিবীরূপা মাটির মায়ের কাছে 
দীক্ষা নিয়ে তপস্ত। বলে জানলাভ করেন। তাই 

নাম হয় মহীদাস। সুতরাং ইতরার পুত্র মহীদাস 

এই উপনিষদের ভ্রষ্টা খযি। তিনি শৃদ্রাণী অর্থাৎ 
ইতরার পুত্র--এট! ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য 

নিজেকে ইতরাপুত্র “এতরেয়' নামে খ্যাত 

করলেন। উপনিষদ্খানিতে তিনটি অধ্যায় 

আছে। প্রথম অধ্যায়ে স্থষ্র ক্রম বণিত। 

'আত্ম। ব। ইদমেক এবাগ্রে আপীৎ স্থষ্টর পূর্বে 

জগৎ গ্রপঞ্চ এক আত্মারপে ছিলেন । অত্বৈতকে 

সংহিতা ও ব্রাঙ্ষণ উভয় অংশেই উপনিষদ স্বর পূর্ব বর্ণনাচ্ছলে স্বীকীর করা হয়েছে। 
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পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তিতে অস্ত, মরীচী, মর ও 

অপলোকসমূহ স্্টি হল। তারপর তিনি লোক- 
সমূহের পালক এবং ক্রমে দেবতা ও মানব সরি 
করলেন। আত্মা আপনা থেকেই বিশ্বজগৎ্ হৃট্টি 

করলেন। নিজেতে অধ্যারোপ করে তীর 

বিশ্বজগৎ্ স্যটি। মুযুক্ষু মানব ধ্যান-তপন্তার 

দ্বারা সংস্কৃতচিত্ত হয়ে অপবাদসহায় সর্বব্যাপী 

সবানুম্থ্যত ব্রদ্ধকে দর্শন করেন । ছিতীয় অধ্যায়ে 

মানবের জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তা *্ বণিত হয়েছে । জন্ম- 

মৃত্যুর রহস্য অবগত হলে মানব 'সর্বান্ কামানাগত্বা? 
পূর্ণকাম হয়ে অমৃত; সমভবৎ অমৃতত্ব লাভ 
করেন। তৃতীয় অধ্যায় ব্রদ্ষজিজ্ঞাস! নিয়ে শুরু । 

এখানে আত্মন্ব্ূপ বিচারিত |. সকল বস্তর মধ্যে 

সেই এক ব্রদ্ধ বিদ্ধমান, কোন বস্তই ব্রন্মবিহীন ব 

অচিৎ্ নয়। চিত্স্ব্ূপই আত্মা, চিত্্বর্বপই ব্রহ্ম । 

মুমুক্ষু সাধক বিচারসহায় খগবেদীয় মহাবাক্য 
প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম” সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 

যদিও আচার্য শঙ্কর এঁতরেয় উপনিষদের 
ভাষ্য রচন। করেছেন, কিন্তু উপনিষদ্খানির বহুল 
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্বঙ্ছ সাবলীল অন্গবার. করেছেন। প্রত্যেক 
মন্ত্রের অন্বয় এবং ব্রষ্ষচারিজী লিখিত অন্ুধ্যান 

উপনিষদের অর্থ বুঝতে পাঠককে সাহায্য 
করবে। 

বইটির প্রারস্তে উপনিষদ কি" মুখবন্ধ এবং 

মর্মবাণী যথাক্রমে পাঠককে উপনিষদ সম্বন্ধে 

একটা পরিষ্কার ধারণা দেবে এবং আলোচ্য 

উপনিষদের বিষয়বস্তর পরিচয় দেবে। প্রবীণ 

বৈষ্ণব মহাজন ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার মহারাজ 
একজন সাধক। তিনি সারা জীবন শাস্ত্রের 

সেবা করে এসেছেন। অন্যেও যাতে শাস্ত্রসেব৷ 

করতে পারে সেজন্য ভক্তিশান্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি 

শান্গ্রস্থ বিনামূল্যে বা স্থলভে পকেট সংস্করণ 

প্রকাশ করে আসছেন । আলোচ্য উপনিষদ্খানি 

এরকম এক শুত ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তার এই 

প্রয়াসকে আমর! শ্রদ্ধান্থিত চিত্তে অভিনন্গন 

জানাই। আর পুস্তকটি প্রকাশ করে তিনি 

শাস্ত্রান্তরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন । পুস্তকটির 

বহুল প্রচার আমরা কামনা করি । 

চর্চা দেখা যায় না। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী শিশির- -ন্বামী ধ্যানেশানন্দ 
কুমার মহারাজ বাংল! হরফে গ্রস্থখানির মূলসহ রামকফ শন সারদাপাঠ 

ষষ্ঠ বাধিক রামরু্*-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 

আগামী ৫€ ও ৬ এপ্রিল ১৯৮৫, শুক্রবার ও শনিবার উদ্বোধন কার্ধালয়ের 

'সারদানন্দ হলে" (বাগবাজার, নয়ানকৃষ্জ সাহা লেন, কলিকাতা-৩) রামকৃষণ- 
বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ছুর্দিনের সম্মেলনে তিনটি অধিবেশন এবং 

একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হবে। বিশিষ্ট গবেষক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, কবি, সঙ্গীতশিল্পী 

ও সাংবাদিক এই সম্মেলনে অংশ গ্রহ্ণ করছেন । সীমিত সংখ্যক আপন । 



উৎসব 

বেলুড়মঠ। ২১ ফেব্রুমারি ১৯৮৫) বৃহ- 

্পতিবার । ভোর সাড়ে চারটা । স্থুরধুনী কলকল 
রৰে বয়ে চলেছে উত্তর হতে দক্ষিণে । পবিজ্র 

সুশীতল মলয় বাতাস মৃদু মু বইছে । অরুণো- 

দয়ের প্রায় দেড় ঘণ্ট। এখনও বাকী । এমনি 

একটি অপূর্ব ব্রাক্ষমুতর্তে বেজে উঠল ভগবান 

জ্ীরামরুষ্ণের ১৫তম আবির্ভাবতিথির মঙ্গলা- 

রতির ঘণ্টার ধ্বনি। মঙ্গলারতি শেষ হতে না 

হতে আরম্ত হল সম্গযাসি-ব্রক্ষচারীর মিলিত 

স্বললিত কণ্ে বৈদিক স্তব, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব, সঙ্গীত 

প্রভৃতি । এমনিভাবে একের পর এক বিশেষ 

পূজা, হোম, পাঠ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের 

মাধ্যমে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। ছুপুরে 
তে-হাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের রদ্ধিত প্রপাদ প্রায় 

৩৫,০০০ নর-নারীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। 

স্বামী ভাম্তানন্দের সভাপতিত্বে বিকালের ধর্ম- 

সভায় বর্তমান বিশ্বসঙ্কট পরিস্থিতি হতে ব্যক্তিগত 

দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তার 

অনবগ্থ একটি আলোচন হয়। এই আলোচনায় 

অংশগ্রহণ করেন স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী ম্মরণানন্দ 

ও অধ্যাপক সীতানাথ গোস্বামী । 

সাধারণ উৎদব অনুপ্রিত হয় ২৪ ফেব্রুআরি, 
রবিবার । এদিনও ভোর হতে সারাদিন নানা 

অহ্ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারিত 
হয়। এইদিন দুপুরে ৩০,০০০ নরনারীর মধ্যে 

প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে রহড়া বালকা- 

শ্রমের ছাত্রবুন্দ কর্তৃক শ্রীরুফ হুদাম! নাটকটি 

একটি অদ্ভূত ভক্তিভাবের পরিবেশ তৈরি করে । 

হাজার হাজার মান্য সাশ্রুনয়নে ভক্তিরসাশ্রিত 

নাটকটি অবলোকন করেন। সন্ধ্যারতির পর 

আতপবাজির মাধ্যমে সারাদিনের আনন্দোষ্পবের 

সমাপ্তি ঘটে । 

নিম্নের বিভিন্ন শাখাকেন্ত্র হতে ভগবান 

শ্নীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উতৎ্সবের সংবাদ এসেছে : 
মেদিনীপুর রামকষ্ণ মিশন আশ্রম । 
তমল্পুক (মেদিনীপুর ) রামরুষণ মঠ । 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রীগ : (ক) জলপাইগুড়ি 

জেলার রামরুষ্জ মিশন আশ্রমের মাধামে এই 

জেলায় ৭টি গ্রামের ৩০৮ জন বন্যাছুর্গত পরিবারের 

মধ্যে ৫২২টি পশমী কম্বল, ৭৭৬টি চার্দর, ১৬টি 

শাড়ী এবং ৩টি ধুতি বিতরিত হয়েছে । 

(খ) মুশিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ 

মিশন আশ্রমের মাধ্যমে এই জেলার বন্যায় 

ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে ক্রুত 

বিতরণের উদ্দেশ্টে ৭৫টি পশমী কম্বল, ৭০টি সৃতি 
চার, ২০০টি লুঙ্গা, ২৬০টি পশমী সোয়েটার, 

প্রভৃতি পাঠানো হয়েছে। 

(গ) বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার ৫টি 

গ্রামের ব্াবিধবন্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণের 

উদ্দেশ্ে ৬৭৫টি পশমী কম্বল, ৯০৯ খানি ধুতি, 

৯১৫টি শাড়ী, এবং ২,৪০৮টি শিশু-পোশাক ৭৯৩টি 

পরিবারবর্গের মধ্যে বিতরিত হয়েছে । এ অঞ্চলে 

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত রাখার 

কর্মসুচী প্রণয়ন কর হয়েছে। 

(ঘ) নদীয়! জেলার দেবগ্রাম ব্লকের-গোবরা 

অঞ্চলের চরগোবিনাপুর গ্রামের ৫২টি বন্তাতুগন্ 



১২৬ 

পরিবারবর্গের মধ্যে ৫০টি পশমী কম্বল, ৭৪টি 
ধুতি, ৬৬টি শাড়ী এবং ২০৪টি শিশু-পোশাক 
বিতরিত হয়। 

(ড) মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত ময়ন। 
মহাবিদ্যালয়ের দরিদ্র প্রতিভাবান স্নাতক শ্রেণীর 
৯৯ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৫২ খানি পাঠ্যপুস্তক 
বিতরিত হয়েছে। বিতরণের কাজ এখনও চলছে । 

. (8) হাওড়া জেলার ডোমজুর থানাধীন 
সদর মহকুমার রাজপুর, দক্ষিণবাড়ি, চাখড়ি ও 
আরও তিনটি গ্রামের ১০২০ পরিবারবর্গের মধ্যে 
৭১২ খানি ধুতি, ৩০৮ খানি শাড়ী এবং ৪১৬৪৬টি 

শিশু-পোশাক বিতরিত হয়েছে। 
(ছ) মনসাদ্ধীপ রামকষ্খ মিশন আশ্রমের 

তত্বাবধানে ২৪ পরগন। জেলার সাগরদ্বীপের 
বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের মধ্যে ২,৫০৯টি 
স্থতীর চাদর, ২০* খানি পুরনো কাপড়, ৫০০টি 
পশমী সোয়েটার এবং শুকনো খাছ্যবস্ত বিতরণ 
কর হয়। 

(জ) বেলঘরিয়ার নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী 
বন্তাছুর্গত নরনারীর মধ্যে বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ 
মিশন কলিকাতা স্ট,ডেপ্টস্ হোমের তত্বাবধানে 
ব্যবহৃত পুরনো! পোশাকাদি, শিশু-পোশাক এবং 

উৎসব 

কিল্মমষোটর কোতরং (হুগলী) 
ভ্রীরামরুষ-সারদা আশ্রমে গত ৩ ফেব্রুআরি, 

.. শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব এবং 
আশ্রমের বাধিক উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উদযাপিত হয়। 
 ম্লাজারছাট বিষুগ্পুর (২৪ পরগন! ) 
শ্ীরামকঞ্ণ-নিরপ্রনাননা আশ্রমে গত ১০ফেব্রআরি 
১৯৮৫, শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের 
১২২তম জন্মজয়ন্তী উৎসব, তীর্থ-পরিক্রমা, 
পূজা, হোম, কীর্তন, ভাগবতপ্রসঙ্গ, নারায়ণসেবা, 
ধর্মসভ! প্রভৃতির মাধ্যমে ভাবগন্ভীর পরিবেশে 

উদ্ষাপিত হয়। 
পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিত্ 
মধুরুদন মণ্ডল গত ১১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ-২য় সংখ্যা 

পশমী সোয়েটার বিতরিত হয় । 

উদ্বোধন-সংবাদ 

ভ্ীঞ্ীরামকষ্চদেবের আবির্ভাব-ভিথি 
উৎসব : ভগবান শ্রারামকৃষ্ণের ১৫তম আবির্ভীব- 
তিথি গত ২১ ফেব্রআরি ১৯৮৫, বৃহস্পতিবার 

শ্রত্রীমায়ের বাড়ীতে শান্ত উদ্দীপনাস্ক্র পরিবেশে 
উদ্যাপিত হয়েছে । এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পুজা, হোম, শ্রীশ্রচণ্ডীপাঠ ও ভজন- 
সঙ্গীত হয়। সন্ধ্যারতির পর “সারদানন্দ হলে, 
্শ্রঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন 
স্বামী অক্জজানন্দ। 

৫ ফেব্রুআরি স্বামী অদ্তুতানন্দজী মহারাজের 
আবির্ভাব-তিঘি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী”তে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা হয় এবং সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানন্দ হলে" স্বামী ঠৈতন্তানন্দ তার 
জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন । ১৭ ফেব্রুআক্টি 
শ্ীশিবচতুর্শশী সারারান্রিব্যাপী বিশেষ পৃজা, হোম, 
পাঠ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উদ্যাপিত হয়। 

সাপ্তাহিক ধর্মীলোচন] £ সন্ধ্যারতির 
পর “ারদানন্দ হলে" স্বামী অজজানন্দ প্রতোক 
রবিবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে প্রীপ্রীরামকৃফ- 
কথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 

বীর্বিধ সংবাদ 
রাক্সি ১১টা ৩৫ মিনিটে তার কষ্খনগরস্থ বাস- 
ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বৎসর | কর্মজীবনে তিনি 
নানা জায়গায় শ্ররামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা! 
প্রচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষভাবে জড়িত 
ছিলেন। জীবনের শেষ সময় পর্যস্ত তিনি ইষঈইনাম 
স্মরণ করে গেছেন। 
পাটনার বিশিষ্ট সমাজসেবী জিতেজ্নাথ 

ফৌজদার মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে গত ১৫ 
ফেব্রআরি, ১৯৮৫ পরলোকে গমন করেছেন। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে 
শৈশবেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ 
শ্ীফৌজদার কর্মজীবনে পাস্থ পুলিশ কর্মচারী 
ছিলেন, দক্ষতার স্বীকৃতিত্বব্ূপ তিনি রাষ্ট্রপতির 
স্র্পদকে সম্মানিতও হয়েছিলেন। . নানাবিধ 
সমাজসেবামূলক কর্মে তিনি ছিলেন অনলস কর্মী 
এবং সকলেরই প্রিয় সহায়ক বন্ধু । 



_বিশেষ দ্রষ্টব্য 
* অতঃপর বত মান প্ঠাসংখ্যা নিচে। 

 * পুনমুণদ্ুত অংশের পৃচ্ঠাসংখ্যা উপরে । 

পুনম 
২য় বর্ষ, ১৩--১৪শ সংখ্য। গু ভার ১৩০৭ ( পৃষ্টা) ৩৯৫--৪২১) 

সুচী; হিন্ুসভা। (পূর্বানথবৃত্তি)_( পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ) 
রামকৃষ্ণ মিশন 

পরলোকবাদ. (স্বামী সারধানন্দ লিখিত ) 
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ভাত্র, ১৩০৭ ] হিন্দু-সতা ২৩৩ 

আজিকার কথ! বলিব না, জগতের অন্যান্য সভ্যদেশবাসী যে সময় সহজ অজ্ঞানান্ধকারে পতিত 

হইয়া, ব্যাজ ভন্ভুকের ম্যায় বনে বনে বিচরণ করিত, সেই প্রাচীনতম কালে, এই ভারতের 
বিজ্ঞানসম্পন্ন মণীধিগণ, এই হিন্দুধর্মের প্রৃতি কি প্রকারভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং ইহার উপর 
কি প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহা জানিতে কাহার উৎস্থুকতা। ন! হয়? 

বৈশেষিকদর্শনিস্থত্রপ্রণেতা মহামুনি কণাদ হিন্দুধর্মের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ 
নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণ। করিয়। গিয়াছেন যে__ 

“যতোহ্ভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ সধশ্মঃ |” 

পরমাণুবাদের ন্যায় ছুরব্গাহ গম্ভীর দার্শনিক সিদ্ধান্তের অতুলনীয় ব্যবস্থাপয়িতা 

প্রাচীনতম মুনিকণার্দের মুখে হিন্দুধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা 

যায় যে, সেকালের মনীষিবৃন্দের নিকট, এই হিন্দুধর্ের ন্যায় সর্ববসিদ্ধিকর উপায় হিন্দুর পক্ষে 
অপর আর কিছুই হইতে পারে না । এই কণাদস্ত্রের ভাবার্থ এই হইতেছে যে,_-অধিকারান্থসারে 

অন্কুষ্ভিত হুইলে, যে উপায়ের দ্বারা আমরা সংসারে সকল প্রকার অভ্যুদয় এবং মিব্বাণ পর্যন্ত লাভ 

করিতে পারি, তাহাই ধন্ম। এই অত্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির একমাত্র সাধন হিন্দুর ধর্শ জানিবার 

জন্য, কোন্ উপায় অবলম্বন করিতে হুইবে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মহধি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন 
প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন যে-_ 

“চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মমত 1% 

অর্থাৎ এই চতুর্ধগগসাধন ধর্মের মূলতত্ব জানিতে হইলে, বেদরূপ প্রমাণের উপর একান্ত 

নির্ভর করিতে হইবে। নব্যশিক্ষিতাতিমানী, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের তীব্র আলোকচ্ছটায় উদত্রাস্ত- 

প্রকৃতি যুবকের নেত্রে, পশ্চিমদেশীয় স্থচতুর ভাষাতত্ববিদ্গণ, নবনিম্মিত বিচিত্র ভাষাবিজ্ঞানের 

সাহায্যে খগ.বেদ-সংহিতার শব্দগুলির নৃতন ছীচের অর্থ করিয়া, বৈদিক মন্ত্রগুলিকে প্রাচীন হিন্দু 
কূষকগণের হৃদয়ের অকপট সারল্যব্যঞ্ক হলচালনার গীতি বলিয়া ঘোষণা করত, ধম্মবিশ্বাসের 

আবরণকে যত পারেন নিবিড়তর করুন না; কিন্তু, হিন্দুর বেদ ধাহার1 জানিতেন, বেদের মর্ম 

অবগত হইবার জন্য যাবজ্জীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচধ্যই ধাহাদের আদরণীয় ব্রত ছিল, তাহারা এই 

সনাতন ধর্মের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, সেই অনার্দি অনন্ত সর্বজ্ঞানের আধার বেদ্দকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন ; এবং বেদের তত্বাহুন্ধানের জন্য সকলপ্রকার 

বিষয় বাসনায় জলাপঞ্তলি দিয়া, নির্জন অরণ্যে বসিয় নিধিবিকল্প সমাধি লাভের প্রত্যাশায় জীবন 

অতিবাহিত করিতেন ; এই এ্তিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার শক্তি যে কাহারও নাই, এ 
কথ! আমরা মুক্তকঠে ঘোষণ। করিতে পারি । 

পাশ্চাত্যপপ্ডিতগণের সিদ্ধান্তে, যাহা আধ্যকৃষকের গান ছাঁড়। আর কিছুই নহে, সেই 
বেদের পরিচয় আমর] বৈদিক খধিগণের মুখে যাহ শুনিয়াছি, তাহা এ ক্ষেত্রে না শুনাইয়া আমি 
থাকিতে পারিতেছি না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে_ 
8156858 
কাত'ক, ৬৬১১ সংখ্যার পর ।-_বর্তমান সঃ 

[ পুজনুদ্রণ ) 
( ফাঞঙ্গুন, ৬৩৯৯, প:ঃ ১২৯) 



বে উদ্বোধন | ২য় বধ-_-১৩শ সংখ 

“স এক্ষত প্রজাপতিঃ ত্রয়্যাংবাব বিষ্চায়াং সর্ধাণি ভূতানি হস্ত ত্রয়ী মেব বিষ্যাং 
আত্মানমভিসংক্করবা ইতি ।” 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই হইতেছে যে, সেই প্রজাপতি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, খক্ যজুঃ ও 
সাম এই বেদক্রয়বিস্তার উপর সকল জীবগণের প্রতিষ্ঠ৷ নির্ভর করিতেছে; ইহা বুঝিয়৷ তিনি স্থির 

করিয়াছিলেন যে, আমি আত্মীর সংস্কীরসাধনের জন্য এই ত্রয়ীবিদ্যাকেই অবলম্বন করিব। এই 
্রয়ীবিস্তা কোথা হইতে এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উত্তর বেদই আমাদিগকে বলিয়া 

দিতেছে যে 
“অস্ত বৈ মহতো ভূতন্ত নিঃশ্বপিত মেতৎ খগবেদঃ য্ুর্কদঃ সামবেদোহ্ধর্বববেদশ্চেতি ।” 

ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই এই আদি পুরুষ বিরাটের নিশ্বাসের সহিত, এই সনাতন 
বেদচতুষ্টয় এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হুইয়াছে। একমাত্র বেদরূপ মহামূলের অবলম্বনেই যে, এই 
বিরাটবৎ বিশ্বতোমুখ সনাতন হিন্দুধশ্শ বিরাজমান আছে, তাহা আমরা ধশ্মসংহিতার খধিগণের 

নিকটেও স্ুম্পষ্টভাবে জানিতে পারি । ভগবান্ মন্গ বলিয়াছেন যে_ 
“বেদো হখিলোধর্মমূলং স্বৃতিশীলেচ তদ্ধিদাম্ । 

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তট্িরেবচ ॥” 
ইহার তাৎপর্য) এই যে, সমগ্র বেদই ধর্মে প্রমাণ ৷ অর্থাৎ হিন্দুধশ্মের প্রকৃত তত্ব অবগত 

হইবার একমাত্র প্রধান ব্্ম--বেদ। বেদ আদি ও অন্ত রহিত, অসংখ্য শাখায় প্রবিভক্ত, ব্যাকরণ, 

ছনা:, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত প্রভৃতি ছুরবগাহ গভীর বিসয় পরিপূর্ণ অঙ্গনিচয় পরিপুষ্ট ; 
মানবজাতির মব্যে প্রচলিত যাবতীয় ধম্ম পুস্তকের প্রপিতামহস্থানীয়, প্রজীপতির বহুবরব্যাপি- 

তপন্তার বলে জগতে প্রকাশিত ব্দেই, এই সর্বপ্রকারে অলৌকিক সর্বাশ্চধ্যময় ও সর্বস্থখনিদান 

হিন্দুর ধর্মের একমাত্র মূল। সেই বেদ, রীতিমত আচার্যের নিকট অধ্যয়ন করিয়া দীর্ঘকাল 

আদরনিরস্তরসৎকারপূর্বক অন্থশীলন করিয়া, ধাহারা বেদের মন্ার্থ অবগত হইতে সমর্থ 

হইয়াছেন, সেই সকল মন্থু প্রভৃতি মহধিগণের প্রণীত ধর্শশান্ত্র, এবং তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে 

অভ্যন্তরীণ স্বভাবও অনেক স্থলে হিন্দুধশ্মের প্রমাণরূপ পরিগৃহীত হয়। রাগ২ছেষবজ্জিত 
বেদার্থানুষ্ঠায়ী সাধুগণের আচারও কোন কোন স্থলে ধন্মের প্রমাণ হইতে পারে । গৌতম 

বলিয়াছেন যে 
“বেদোধর্মমূলং তদিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে |” 

কালবশে বেদের বহুতর শাখা লুপ্ত হওয়৷ নিবন্ধন, অনেক প্রচলিত ধশ্ানুষ্ঠানে সাক্ষাৎ 

প্রমাণন্বরূপ বেদ যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না, এই রূপ স্থলে মন্বাদিপ্রণীত ধর্শাস্ত্র প্রভৃতির 

সাহায্য অবলম্বন করিয়া, ধশ্শের তত্ব নিশ্চয় করিতে ছুইবে। অধুনা এই ভারতবধে হিন্দুধশ্ম 

নান! সম্প্রদায় ভেদে নান! আকারে পরিদৃশ্ঠমান হইলেও, বাস্তব পক্ষে সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক 
ধর্মের মূলে বেদের প্রামাণ্য সর্বপ্রকারে অক্ষু্নরভাবে বিরাজমান আছে। এবং সেই বেদেরই 

তাৎপধ্য প্রকাশের জন্য বিরচিত মন্বাদিধর্মশান্ত্র এবং ব্যাসাদিপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রও যে, সকল 

সম্প্রদায়ের উপজীব্য, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । 
(৮৭তম বধ+ ছয় সংখ্যা। পহ8 ৯১৩০) 



ভাব, ১৩০৭ ] হিন্দু-সভা ২৩৫ 

যদিচ হিন্দ্র যাবতীয় ধশ্বাসুষ্ঠানই বেদমূলক, তাহ। হইলেও এ মকল অনুষ্ঠানের মধ্যে 
পরম্পর আপেক্ষিক বৈলক্ষণ্য থাক। নিবন্ধন, উহাদের মধ্যে অবান্তর বিভাগ আসিয়া পড়িয়াছে। 

এক্ষণে প্রচলিত হিন্দ্রন্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা :যাইতে পারে ; যেমন, শ্রোতধর্ম স্মার্ভধন্ম, 
পৌরাণিকধর্্সম এবং তান্ত্রিকধন্ম। এখন প্রচলিত কোন বেদাংশে যে সকল অনুষ্ঠানগুলির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শ্রৌতধর্্ম কহা যায়। অগ্রিহোত্র, দশপুর্ণমাস প্রভৃতি যাগ ও 

উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারকে শ্রোতধর্ম বলা যাইতে পারে । তর্পণ, শ্রাদ্ধ, অতিথিসৎকার, 

বলিবৈশ্বদেব প্রভৃতি ক্রিয়ানিচয়কে স্মার্তধন্ম কহ। যায়। দুর্গোৎসব, তীর্ঘযাত্রা, গয়াশ্রাদ্ধ, মঠাদি- 

প্রতিষ্ঠ।, দেবতা স্থাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে পৌ নাণিকধর্্ম বলা যায়। পুরশ্চরণ, অভিষেক, দীক্ষা, 
কালীপুজ।, জগদ্ধাত্রী পুজ।, প্রভৃতিকে তাক্ত্রিকধর্মরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে । এ প্রকারে 

চতুর্ধা প্রবিভক্ত হিন্দুধর্মের সংরক্ষণের একমাত্র প্রধান উপায়-_বর্ণাশ্রমাচার-সংরক্ষণ। বর্ণ ও 

আশ্রম বিহিত সদাচারের সম্যক অ7শীলন ব্যতিরেকে, হিন্দুধন্ম ঈপ্সিত ফলদানে অসমর্থ হইয়া! পড়ে । 
মহধি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে__ 

“আচারঃ পরমোধন্মঃ সর্রেষামিতিনিশ্চয়ঃ | 

হীনাচারপরীতাত্ম! প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি ॥ 

নৈনং তপাংসি ন ব্রদ্ধ নাগ্সিহোত্রং ন দক্ষিণা । 
হীনাচারা শ্রিতং ত্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন ॥” 

এই সকল প্রাচীন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহযিবৃন্দের অভিপ্রায়ের প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ 

বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুধশ্মের সংরক্ষণ একমাত্র সদাচারের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে। 
বর্ধমান ভারতের হিন্দুসন্তানের এই পুনরুজ্জীবনোন্মুখ ধর্মপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসদ্দাচারসমূহের 

উপদেশ প্রতিপালন ও সংবর্ধন বিষয়ে, এই হিন্দুধন্শ সভার আস্তরিক চেষ্টা কোন সময় যাহাতে 
শৈথিল্য না পায়, সেই জন্য আমাদিগকে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে। 

এই “হিন্দু-সভার” পরিচালনাবিষয়ে নিয়মপ্রণালী বিশেষরূপে এখনও প্রকাশিত না হইলেও, 

ইহার সামান্তভাবে লক্ষ্যনির্দেশ যে প্রকার করা হুইয়াছে, তাহা দেখিয়া! সাধারণ হিন্দুমাত্রই 
সন্তোষ অন্থভব করিবেন__ইহ। আমার দৃঢ় ধারণ।। একেবারে এই নকল গুরুতর কার্যের অনুষ্ঠান 
আপাততঃ এই সভাদ্ধারা সম্পাদিত হইবে, এই প্রকার আশ। আমাদের হৃদয়ে এইক্ষণে উদ্দিত না 

হইলেও, কালে এই সভ। নিজ গন্তব্য পথে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া, শ্রোত, ম্মার্ত, পৌরাণিক এবং 
তান্ত্রিক এই চতুবিবিধ হিন্দুধর্খের সংরক্ষণের অনুকুল বল সঞ্চয় করিয়া হিনুত্বদয়ের অনেক বিলুপ্তপ্রায় 
আশানিচয়কে যে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবে, এ প্রকার আশা যে নিতান্ত অসমীচীন, ইহ! 
আমার বোধ হয় না। আমার বিবেচনায় হিন্দুধশ্মের সংরক্ষণের উদ্দেশে অগ্তাবধি যত সভ। 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বাপেক্ষা এই হিন্দুসভার সৌভাগ্য অধিকতর, তাহা নিঃসন্দেহ। আমাদের 
দেশের স্থযোগ্য নেতা, ব্রাক্মণকুলচূড়ামণি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, এবং সম্পদে কুবের সদৃশ, পরম উৎসাহী 
মহারাজ মিথিলেশকে, উৎমাহসহকারে এই সভার সভাপতিপদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, বল দেখি 

কোন্ হিন্দুসন্তানের হৃদয় আজ গৌরবের উল্লাসে পরিপুরিত না হয়? ভারতবধেক্স রাজধানীতে 
( ফাঙ্গদন, ১৩৯৯, প8 ১৩৯) 



২৩৬ উদ্বোধন [ ২য় ব্ষ---১৩শ মংখ্য. 

গণ্যমান্ত শিক্ষিত ধনী হিন্দুসন্তানগণের জাতীয় ধর্শের সংরক্ষণের জন্য, মহারাজ মিথিলেশকে 
অগ্রসর করিয়! কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণের এই প্রথম দিন ম্মরণ করিয়া, কে বলিতে পারে, যে ভবিষ্যৎ 

হিন্দুসস্তানগণ ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠে এই দিনটাকে জাতীয় অত্যুদয়ের প্রথম উদ্বোধনের দিন বলিয়। 
আস্তরিক সম্মান করিবে না? 

আমামের কথা । 
[ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃষ্টা ৪০০ থেকে ৪০৭ পর্ধস্ত ।__বর্তমান সম্পাদক । ] 

রামরু্জ মিশন । 
রামরুষ্ণ মিশন-তুক্ত কিষণগড়-অনাথাশ্রমের মার্চ মাস অবধি আয়-ব্যয়-তালিকা পূর্ে 

সাধারণসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । নিয়ে, উক্ত আশ্রমের ও খাণ্ডোয়া৷ আশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

এবং এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়-ব্যয় জানাইতেছি ।-- 

বিগত মে মাস হইতে, মধ্য-প্রদেশান্তর্গত খাণ্ডোয়৷ নামক স্থানে আর একটি ছুভিক্ষমোচন- 

আশ্রম খোল! হইয়াছে । তাহারও মোট আয়-ব্যয় এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। 

উক্ত দুই স্থানে দুভিক্ষের প্রকোপ কিছুমাত্র না কমিয়া, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কিষণগড়ের অনাথ বালক-বালিকার সংখ্য। এখন ১২৫। খাণ্ডোয়াতে ১৮৫ জন সাহায্য 

পাইতেছে। ছুই স্থানেই অতিশয় জলকষ্ট এবং বৃষ্টির নাম গন্ধ পর্যযস্ত এখনও নাই। 
কিষণগড়ের অনাথাশ্রম ও খাণ্ডোয়া ছুভিক্ষমোচনাশ্রমের কার্যের নিমিত্ত ধাহার। দয়া 

পরবশ হইয়া! গত এপ্রিল ও মে মাসে আমাদিগকে সাহাধ্য করিয়। কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহাদের 
নাম ধাম ও প্রেরিত সাহায্য ইতিপূর্েই ইগ্ডয়ান্ মিরার পত্রিকায় স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব 

তাহার আর পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। কেবল হালিসহরস্থ জনৈক বন্ধু “এক দীনব্যক্তি প্রেরিত" 
বলিয়া ৫. টাকা প্রেরণ করেন । উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে তুল হইয়াছিল। তজ্জন্য এই স্থত্রে | 

উহ। ধন্যবার্দের সহিত স্বীকার করিতেছি । জুম মাসের সাহায্যকারীদের নাম ধাম পরে প্রকাশিত 

হইবে । জয়পুরের রেসিডেন্ট মিঃ জি, আর, আরউইন মহোদয় কিষণগড় আশ্রমের সাহাষ্যার্থ 
এককালে ১০০০২ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ছুভিক্ষের 

প্রকোপ দেখিয়া অন্মান হয়-_আগামী নভেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তস্থানে আশ্রম রাখিতেই হইবে, 

এবং উক্ত সাহায্য না পাইলে বোধ হয় এত দিন আশ্রম রাখ! অর্থাভাবে দুষ্কর হুইয়া উঠিত। 

কিষণগড় অনাথাশ্রম 

গত এপ্রিল ও মে মাসের মোট আয়-_ ৮১৫।০ 

ঠ ॥%গ 5 » ০- শা, ৭৩৭|/০ 

হস্তে বাকি-- ৭৭1০ 

(৮৭তম বধ” ছয় সংখ্যা, পৃঃ ৯৩২. 



জাজ? 55957 পরলোকবাদ ২৩৭ 

খাণ্ডোয়া-হুপ্ডিক্ষ মোচনাঞম 
গত মেমাসের মোট আয়-- ৬৪৩॥০ 

৮ % ঠ বায় ১৭২/১৩ 

হস্তে বাকি ৪৭ ১1%১০ 
আয়-বায়ের সবিশেষ বিবরণ বহ্থমতী, প্রতিবাসী, ইত্ডিয়ান মিরার প্রভৃতি সংবাদ- 

পত্রাদিতে এবং পৃথক প্যাম্ফ্লেট আকারে, ছাপ হইয়। থাকে। 
স্থানীয় কমিশনার সাহেবের পরামর্শে শীজই ৩০০. টাকার কাপড় গরিবর্দিগকে প্রদত্ত হইবে । 

মঠ, ] 
বেলুড়, হাওড়া 

২০ ৬, ০০, 
(স্বাক্ষর) সারদানজ্জ। 

সমালোচন! । 
: খাধি। মাসিক পত্র। আমুর্কেদ ও ধর্বিষয়ক | ১ম বর্ষ, ৯ম ও ১১শ সংখ্যা _-বতমান সম্পাদক । ] 

ভগবদৃগীতা-শঙ্করভাস্তানুবাদ | 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভৃষণানুবাদ্দিত ) 

[ গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৩--৪০ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অহ্থবাদ, ভাস্ক ও 
তান্ের অন্থ্বাদ এবং ৪১ সংখ্যক ক্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অন্থ্বাদ ও ভান্তের অন্থ্বাদের 
প্রথমাংশ।--বর্তমান সম্পাদক । ] 

শোধ 
২য় বর্ষ। ] ১৫ই ভাদ্ব। (১৩০৭ সাল) [ ১৪শ সংখ্যা 

পরলোকবাদ । 
স্বামী সারদানন্দ লিখিত । ) 

অনন্তকাল জগৎ সংসার হ্ষ্ট হইয়াছে । অনস্তকাল ইহা ক্রমবিকাশ ও অন্তলীনতার 
তরঙ্গ-তঙ্গে স্পন্দিত হুইয়! সিল্কুবিচারী ফেনরাশির ন্যায় কখন প্রসারিত, কখন বা আকুঞ্চিত 
হইতেছে । কিরূপে, কোথায়, কি উদ্দেশ্তে ধাবিত ?-_কে বলিতে পারে ! আস্তিকা, নাস্তিক্য 
উতয় বুদ্ধিই স্তস্তিত। বিজ্ঞানের উন্নত শী দেশকালের স্তরে স্তরে অনস্ত বিচিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ ও 
অবনত। কিন্তু অস্তনিহিত, মানবের আনম্য, অজ্ঞাত শক্তি ও কাধ্যকারণের স্থত্র ধরিয়! জক্পনা 
করিতে ক্ষান্ত হয় না- প্রত্যক্ষ ও অন্থমান সহায়ে ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, উর্ধমূল সংসারাশ্বখের 
অস্তস্তল পর্যন্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। . .. 

মন্স্যতিন্ন ঘেবসমাজে এ চিরজল্লনা প্রসিদ্ধ কি? 'জানিবার অধিকার নাই--তবে পৃথিবীগত 
( ফাঙ্গহন, ১৬৯৯, %০৪ ১৬৩) 



২৩৮ উদ্বেধন [ ২য় ব্য--১৪শ সংগ্যা 

কার্যকলাপ ও জীবশ্রেণী এক নিয়মে, এক প্রথায় নিবন্ধ দেখিয়া কল্পনাসহায়ে এই প্রথার প্রকারাস্তর 
সেখানেও অনুমান করিতে পার-_ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অথব৷ যদ্দি যোগসহায়ে তোমার দৃষ্টি নিবিড় 
ইন্জরিয়বন্ধন অতিক্রম করিয়। সৃষ্টির উচ্চ স্তরে উঠিতে সমর্থ হইয়। থাকে, তবে নিজেই কিঞ্চিৎ 
জানিতে ও বুঝিতে পারিবে-_কিন্ত সেই জ্ঞানালোক কামকাঞ্চনময়ী পৃথিবীনিবন্ধদৃষ্টির পক্ষে 

অত্যধিক হওয়ায় সাধারণ মানবের নিকট হুূর্তে্চ নিশার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে । 
বেদ পুরাণ ও ইতিহাস সহায়ে কালের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া মানব-স্থ্ীর যতদূর 

পর্য্যন্ত দৃষ্টি করি, ততদূর কতই না এ বিষয়ে যুক্তিজক্পনা ধ্যান দেখিতে পাই! দর্শনালোকের আদি 
পিতা সাংখ্য বলিলেন-_ত্রমমুঞ্ধ চেতন পুরুষের মুক্তস্বভাব অনুভব করাইবার নিমিত্বই জড়া প্রকৃতির 
এ বিচিত্র উদ্যম । যতর্দিন না চেতন, জড় ও জড়ধন্মব হইতে আপনাকে নিত্যভিন্ন বলিয়। জানিতে 

পারিবে, ততদিন এ সংসার তরঙ্গের আক্রমণ হইতে শাস্তিলাভ অসম্ভব। যোগাচাধ্য মহাসুনি 

পতঞ্জলিও প্রায় একথায় সম্পূর্ণ দায় দিয়া, সমাধিলাতে কি প্রকারে মানব এই জন্মজরা গ্রস্ত 
সংসারের পরপারে উপনীত হইতে পারে, তাহার উপায় প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। আচাধ্য- 

পাদ ব্যাস এবং শঙ্কর প্রভৃতি আবার জগতের অস্তস্থলে ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষের লীলাবিলাস দেখিয়া 
'তাহাতেই সব এবং তিনিই সব" এই মতে বেদাস্ত প্রচার করিলেন। বলিবার, লিখিবার সময় 
ৰিশেষ বিশেষ পুরুষেরই নামোল্েখ হয় । তাহাদেরই চিন্তাসকল কালের প্রবল আঘাতে বহুকাল 

অবিকম্পিত থাকিয়৷ ভূমধ্যস্থ স্তরসমূহের ন্তায় তৎকালীন মানবমনের গঠনেতিহাস সপ্রমাণ করে। 

নতৃবা অবতার, সিদ্ধপুরুষ, আচার্ধ্য প্রভৃতির মত ভিন্ন এ বিষয়ে আরও কত মতামত বুদ্-দর-রাশির 

স্তায় কিছুকাল ক্রীড়া! করিয়া, অনস্ত মনে লীন হইয়াছে, তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে ? 
সর্ধবোপনিষৎ মন্থন করিয়। পুরাণকার গাহিলেন, “জন্মিলে মৃত্যু অনিবাধ্য এবং মরিলে আবার 

জন্ম স্থনিশ্চয়।' অর্ধেকটা মান্য নিঃসন্দেহে বুঝে__অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং ৷” 
কিন্তু অপরাদ্ধটা বোঝাই গোল । মান্য মরিলে কি আবার কিছু থাকে ? পরলোক কি বাস্তাৰিক 

কল্পনারাজ্যের ছায়াময় কুস্থম নহে? চিরকাল ব্যাপিয়। মানুষের এই সন্দেহত্রোত প্রবাহিত। 

বেদেও পড়িয়! দেখি,“যেয্ং প্রেতে বিচিকিৎসা-_অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে”_-এই যে মৃত্যুর পর 

সন্দেহ উপস্থিত হয় কেহ বলে মানুষ থাকে, কেহ বলে আদৌ থাকে না।-দর্শনসমূহ তো৷ এই 

পরকালাস্তিত্বই সগ্রমাণে বদ্ধপরিকর | পুরাণ, ইতিহাস এবং বর্তমান বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষ্তাসকলও 

মুখ্য বা গৌণভাবে এই বিষয় মীমাংসায় প্রযত্রণীল। বাস্তবিক ঈশ্বরবিশ্বাস যেমন মানবমনে ধর্মমভাব 
উদ্দীপিত করিবার এক প্রধান উপায়, তেমনি পরলো কবিশ্বাসও নিংসন্দেহে অপর এক উপায়। 

কোথা হইতে এ বিশ্বাসের বীজ মানবমনে প্রবিষ্ট হইল? কোথা হইতে সে এই সন্ভঃ- 
অনুভূত আপাতন্থখজগতের রূপরসাদির মোহম্পর্শ হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, 
পরকালের নখের জন্ত সংযম, স্বার্থত্যাগ , তপন্তা্দি ক্লেশকর উপায় সকল উদ্ভাবন করিল? কে 
শিখাইল? কে বলিতে পারে! কোন বিষয়ের শেষ কারণ স্পর্শ করিতে মানবমন এ পর্য্যস্ত 

পারে নাই এবং মনের গঠন এবং প্রচারাদি অন্ধ্যান করিলে, কখন পারিবে কিনা, এ বিষয়ে আর 

সন্দেহ থাকে না। আকাশাদি সূত্র জড় হইতেও হৃক্ত্তর জড় পদার্থে মন বা অস্তরেজিয়ের গঠন ; 
( ৬খতম বধ” ছয় সংখ্যা, পে ১৩৪) 



ভান্ত্র, ১৩০৭ ] | পরলোকবাঁদ ২৩৯. 

প্রত্যেক জড়সমষ্টির ন্তায় ইহারও প্রচার দেশকালসীমাবন্ধ। অতএব দেশকালের অর্তীত বস্তকে 
ইহা কখনও সম্পূর্ণায়ত্ত করিতে পারিবে ন!। ব্রন্ধ, ঈশ্বর, আদ্দিকারণ, এক হইয়াও অদ্ভুতবিচিজ্রতা- 
প্রসবিণী মায়া এ সকল দেশকালের সীম অতিক্রম করিয়! বহুদূরে অবস্থিত । অতএব মনের জেয 
নহে। মনের এই প্রকার সসীম গঠন না জানাতেই, লোকের শাস্ত্র বুঝিবার বড় গোলযোগ হয়। 

ভাসা ভাস। শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া, অনেকে বলেন শুনিতে পাই- “ব্দেবেদাস্তেও গলদ রহিয়াছে । 

ব্্ষকে নিগুণ স্থির কর] হইয়াছে, আবার বল! হইয়াছে 'স এক্ষত একোহহং বছুস্যাম্ প্রজায়েয়'__ 

তিনি জগৎ্-্থ্টির জন্য অনুধ্যান করিলেন-_এক আমি বন্থরূপে বিভক্ত হইব। ইহা কি বিরুদ্ধ 

কল্পনা নহে? এক পদার্থ দুই স্বভাব বিশিষ্ট হয় কি করিয়া? তাহার পর মায়া ভার শি, 

অথচ উহা! সৎও নয়, অসৎও নয়, তাহা হইতে ভিম্নও নয়, অভিন্নও নয়-_-এ আবার কি 

কিনৃতকিমাকার ব্যাপার 1” না-_উহা বিরুদ্ধ কল্পনা নহে। এই যে চিৎ এবং জড়ের বিচিত্র 
বন্ধন, যাহা স্থখ ছুঃখ, পাপ পুণ্য, উচ্চ নীচ, প্রভৃতি বিচিত্র স্ট্টি প্রসব করিতেছে, তাহার কারণ 
দেশকালের পারে বর্তমান, অতএব বাক্যমনের অগোচর এবং অনন্ত । মন তাহাকে কখনই 

ধরিতে পারিবে নাঃ কারণ সসীম। কিন্তু এই কারণধারাঁর মূলও সেখানে, ইহ স্থুনিশ্চিত। 
এই জন্যই শাস্ত্র জগৎ-কারণকে নেতি নেতি, যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, চিন্তা করিতেছি, 
তাহা নয়, তাহারও পারে-বলিয়া নির্দেশ করিয়াও, আবার “তিনিই জগৎ্-কারণ” এই তত্বটি 

বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, “তিনি স্থষ্টির অন্ুধ্যান করিলেন ।” এইবূপ মায়ার সম্বদ্ধেও "শক্তি ও 

শক্তিমান্, অভেদ”, বলিয়া, আবার শক্কিমান্ হইতে উহাকে কিছু পৃথকভাবে বুঝিতে বলিলেন । 
নতুবা অনন্তে সাস্তত্ব, পূর্ণস্বৰূপে অপূর্ণতা পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠরতাদি দোষস্বীকার অনিবাধধ্য 
হয়। সকল দেশেই মনীষী লোকের দেখিয়াছেন যে, জগৎ্-কারণে এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম আরোপ 

করা হুইয়াই পড়ে। ইহা জগত্কারণের দোষ বা স্বরূপ নহে, কিন্তূ যে যন্ত্রহায়ে তাহাকে 
বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই মনেরই গঠন ও প্রচারপ্রণালী অন্থসারে আসিয়। পড়ে। মোট 

কথা, সংসারের কারণ-অন্ুসন্ধায়ীকে মন দেশকালের পারের দিকে নিয়ত অঙ্গুলি নির্দেশ করে__ 

কিন্তু এ পধ্যন্ত,+_সে কারণের স্বরূপ কি, তাহা কখন বলিতে পারে না। বৃহদ্ারণ্যক উপনিষদোক্ত 
মৈজ্েয়ী-যাজ্ঞবস্্য সংবাদে এবং ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট ম্পেম্সারের রচিত “দর্শনের 
প্রথমতত্ব"” (ঢ115% 720010165 ) নামক পুস্তকের 'অজ্ঞেয় ভাগে? (818005/8916 ) এ বিষয়টার 

বড় হ্বন্দর মীমাংস! ও যুক্তি গ্রদশিত আছে। 

আধুনিক পপ্ডিতগণ যুক্তিগবেষণ৷ সহায়ে এ চিরপ্রবাহী বিশ্বাস-নদদীর উৎ্পত্তিস্থান বন্দিয়া 

তিনটা শৃঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ বলেন :__জন্মাবধি মানব কাধ্যকারণশৃঙ্খলেই জগৎ নিবদ্ধ 

প্রত্যক্ষ করিতেছে । এই বর্ণমালাতেই সে অদ্ভুতছন্দোবন্ধনিবদ্ধ আদিকবির প্রকতিপুস্তক পাঠের 

একমাত্র ঞ্রুব উপায় দেখিতে পাইয়াছে। থাকিতে পারে আর কোন উপায়_-্উহা তাহার 

আয়ত্তাধীন নহে । মানব মানবিক ভাবেই জগৎ দেখিবে, শুনিবে, অন্থতব করিবে । আপন মনঃ- 

প্রচারের সহিতই তাহার চিরনৈকট্যসম্বন্ধ এবং ভিতরে সে যাহ অনুভব করে, তাহাই বাহিরে 

আরোপ করিয়া থাকে । বাহিরের অজ্ঞেয় জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহার মনে আঘাত করিয়া যে 

৮: ( ফাঙ্গুন, ১৩৯১, প্ ১৩৪) 
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ভিন্ন ভিন্ন মানসিক স্পন্দন বা তরঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাই সে প্রত্যক্ষ অনুভব করে এবং তাহ 

হইতেই, সে দেশ, কাল, নিয়ম (78৬ ), নাম, রূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়৷ থাকে । এককালীন 
উখিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব সকল পরম্পর যে সম্বন্ধে অবস্থিত, তাহাই দেশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

অতীত ও আগামী ভাব সকল স্থতি ও প্রত্যক্ষে যে ভাবে গৃহীত ও স্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাই কাল 
বলিয়া অনুভূত এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাসমূহ মন যে ভাবে শ্রেণী ও প্রণালীবদ্ধ করে, তাহাই নিয়ম 
বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । এইরূপে ভিতরের অন্তান্ত ভাব সকলও বাহিরে আরোপিত হুইয়। 

নামরূপাদির প্রত্যক্ষ করায়। পদার্থসমূহ হূরধ্যরশ্মির অন্তান্ত সকলকে গ্রাস করিয়া কোন এক 

বিশেষ রশ্মির প্রতিভাস ছার যে মানসিক তরঙ্গের উত্থান করে, তাহাই বহির্জগতে পদার্থের 

রূপবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যাত 'হয়, ইহা বিজ্ঞান প্রসিদ্ধ। এইরূপে আবার ভিতরের চেতনত্ব, 

ব্যক্তিত্ব এবং ইচ্ছাশক্তির অন্ুভবও ব্যক্তিগতজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে 

জাগতিক জড় শক্তির বিকাশসমূহে আমরা আরোপিত করিয়৷ থাকি। মন্ুস্যভিন্ন গে! অশ্বাদি 

প্রাণিসমূহে এবং মন্ুস্তগত বালক এবং অজ্ঞেতেই ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। পথিমধ্যে কোন অদৃষ 
বা অন্নদৃষ্ট জড়পদার্থের স্থিতি বা গতি দেখিয়া ঘোড়া ভড়কাইয়া৷ থাকে । নবাবিষ্কত বৈদ্যুতিক- 
শকটের (4০৫০: ০৪:) গতি দেখিয়।, অনেক ঘোড়। গাড়ি ভাঙ্গিয় ছুটাছুটি করে । দ্রতপদসঞ্চারী 

বাম্পীয় শকটের নবাবির্ভাবে ভারতবধের স্থানে স্থানে অজ্ঞ গ্রামবাসিগণের দেবতা বিশেষ জ্ঞানে 

পুষ্প চন্দন সিন্দুর নৈবেষ্া্দির দ্বারা যোড়শোপচারে পুজাও প্রসিদ্ধ আছে। এইবপে তু্গশৃঙ্গ 
হিমালয়ে গিরিরাজ ও তৎপত্বী মেনকার, পর্বতবিদারী বজ্রের পশ্চাতে গজারূঢ় ক্রোধকম্পিত 
বন্্রধরের, অজ্ঞাততল সযুদ্রমধ্যে অনস্তরত্বাকর বরুণদ্দেবতার এবং পাপপ্রচারী মোহনকারী কামাদি 

মনঃশক্তির পশ্চাতে মায়াবী মার এবং সর্পাকৃতি শয়তানের কল্পনারোপ ভিন্ন ভিন্ন ধন্মে গ্রসিদ্ধ। 

স্বন্বধর্মে এইরূপ কল্পনাপ্রস্থত দেবদেবীর উপাসনা ও পৃজা-প্রচার দেখিয়া কাহার ও 

লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। ধশ্মেতিহাস পর্যালোচনায় এইরূপ কল্পন। সকল ধর্্তুক্তই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং এই সকল অপূর্ণমতের সাহায্যেই মানবমন ধর্মের উচ্চতর স্তরসমূহে 

উখিত হইয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে মিথ্যা ভ্রমপ্রমাদ ইত্যাদি ত্বণাস্থচক শবে অভিহিত না করিয়া, 
বরং মত্যসোপানের নিম্পপদ্দাবলী বলিয়। শ্রদ্ধাসহকারে তদম্ুশীলনে ধর্মের আর্দি বিকাশ জানিতে 

প্রবৃত্তি হওয়াই উচিত। সত্যান্নভবসন্ন্ধে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বত্রন্বর্ূপ বাক্যসকল অদ্ভুত 
আলোক ও উদারতা আনিয়া দেয়। সর্বধশ্মের সাধনপ্রণালী যিনি গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিজ 

জীবনে আলোচন৷ এবং অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই অমিততেজী৷ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অতিবিরুদ্ধ 
ধর্মমত সকলের সমন্বয়করী একটা কথাই ছিল--“তাও বটে-_ভাও বটে ।” দেশকালের রাজস্ব 
মান্য যত কিছু সত্য অনুভব করিয়াছে এবং করিবে, তাহার সমস্তগুলিই আংশিক সত্য বা 

অবস্থাবিশেষে অন্থভূত সত্য । এবং সর্বাবস্থায় সমভাবে অনুভূত যে সত্য, তাহা দেশকালাতীত। 
সেই তুমা সত্য ধাহারা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর আর বিরুদ্ধ মত থাকে না। 
এই কথাটাই তাহার সেই সন্দর গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন--“সেখানে সব শিয়ালের এক রা ।' 

( ৬ঞতম বধ, হর গংখ্যা, প-ঃ ১৪৬) 
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৮৭তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩৯১ 

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 
(শ্রীযুক্ত মানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লেখ! ) 

৫ই চৈত্র, ১৩২৩ 
কল্যাণবরেষু, 

তোমার পত্রখান! পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম । তোমার পঞ্জের 
দ্বার আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তোমার অন্ুখের কথ! শুনিয়া আমি 
বড়ই ভাবিত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে ুর্গাপ্রসাদ্দ সেনের নিকট হইতে এ 
রোগের জন্য ওধধ নিয়া যাইতে পার কারণ তাহার ওষধের দ্বারা শ্রীমতী রাধু 
ভাল হইয়াছে । জদ| সর্বদাই অন্যমনক্ক হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছু 

দিন ধ্যান ধারণা একটু কম করিবে । তবে জপ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা! 
শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার [| আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল । যদি 

আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা! হয় তবে তাহাই করিবে [| কারণ আমি 
ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই ['] শুধু বূপের পার্থক্য । যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে 
আছেন 1.."তাহার শ্রীপাদপদ্মে অটল ভক্তি বিশ্বাস লাভ কর। 

ইতি আশীর্বাদিকা 
তোমার মা 

পুনশ্চ ৮₹ ছেলেরা সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম [|] 
তাহাদিগকে আমার আশীর্বাদ দিবে ও তোমর। সকলে লক্ষ্য রাখিবে তাহার 
অকলঙ্ক নামে কোন হস্ট লোক ঢুকিয়া কলঙ্ক ন! রটায়। ইতি 



থা প্রসঙ্গে 

একটি জীবন : একটি প্রশস্তি 
“আমরা শাস্ত্রে পড়ি, অতীন্দ্িয় সমাধিভূমি হইতে যখন সাধক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া 

আসেন তখন ছৈত জগতের জ্ঞান হইলেও উহার প্রতি তাহার আর কোন আসক্তি থাকে না, 

কেনন। বিশ্বপ্রপঞ্চ যে মায়িক-_-এই বোধ তাহার পাক। হইয়া গিয়াছে । শ্রীশ্রমায়ের সান্নিধ্যে 

কিয়ৎক্ষণ কাটাইলে উপরোক্ত অন্ুভুতিরই যেন একটা আভাস পাওয়া যাইত। নম্রতা, করুণা ও 

প্রেমের যিনি ছিলেন প্রতিকৃতি, ছুঃখার্ভকে দেখিয়া ধাহার চোখে ফুটিয়! উঠিত অব্যক্ত মর্মযাতনা, 

ধাহার ভালবাসা সাধু ও পতিতের পার্থক্য করিতে জানিত না ও ধাহার অপরিমেয় প্রশাস্ত 
পবিত্রতার প্রভাব ছিল ছুরতিক্রম) এমন একজনের কাছে বসিয়া! থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও 

শান্তি! এই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট ধাহার! স্থিরভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন 
তাহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, ত্ীহার্দের কঠিন জটিল ব্যাধি-_বিষয়-ভোগ তৃষ্ণা-_বহুল 
পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ইন্দ্রিয়হ্থখ যেন বিশ্বাদ মনে হইয়াছে_-জীবন অতঃপর এক 

নিরুদ্দেশ যাত্রা না হইয়া একটি গভীর উদ্দেশ্ঠ ও মূল্য বহন করিয়! আনিয়াছে। যে আত্মা নিদ্রায় 
অচেতন ছিল উহা! যেন জাগিয়া উঠিয়। অনস্তের স্থদুর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, 
শুনিয়া উহার নিকট পৌছিতে ব্যাকুল হইয়াছে । কী অদ্ভুত রূপান্তর 1, 

উৎকলিত কথাগুলি শ্রীশ্রিমায়ের উদ্দেশে লিখিত তাহারই এক প্রিয় সন্তানের প্রশস্তি, যাহা 

অন্তরের গভীরে চাপা একটি প্রশ্রবণ হইতে স্বতঃ উৎ্নারিত। “যে আত্মা নিদ্রীয় অচেতন ছিল 

উহা যেন জাগিয়া উঠিয়া অনন্তের সুদুর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া উহার 
নিকট পৌছিতে ব্যাকুল হইয়াছে”_্যক্ত হ্ৃাদয়-নিকরের ইহাই সঠিক বর্ণনা-__উৎস ও উদ্দেস্টের 
অপূর্ব ব্যঞ্ুনা-_জগন্মাতা সারদার প্ররুষ্টতম বন্দনা । না, কেবল তাহাই নহে! “কী অদ্ভুত 
রূপাস্তর”, এই তিনটি মাত্র শব্ধে এক আশ্চর্য আত্মচরিত কথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে এ প্রশস্তিতে । 

প্রশস্তিকারের স্বীয় জীবনাস্থভূতিই উল্লিখিত কথাগুলিতে প্রস্ফুটিত হুইয়! অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই 
ইহাকে একটি সার্থক আত্মজীবনীর রূপ দ্িয়াছে। প্রশস্তি-প্রসঙ্গে যাহা! বলিবার চেষ্টা হুইয়াছে 
-_তাহা বাস্তবিকই এক অনবদ্য “অদ্ভুত রূপাস্তর+ কাহিনী । সেই “রূপাস্তর”-এর সাক্ষ্য প্রশস্তিকার 
স্বয়ং। শ্রীক্রীমায়ের অন্ততম বিশিষ্ট সন্তান স্বামী বীরেশ্বরানন্দ প্রীশ্রীমাতৃ-প্রসঙ্গ করিতে গিয়া তাই 

একদা যাহা লিখিয়াছিলেন, উহ! অত্যাশ্চর্য মাতৃ-বন্দন1৷ হইলেও, লেখকের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত 
কথনও হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিয়াছি তাহার জীবনবৃত্ত-_উক্ত মাতৃ-মহিমারই উজ্জল 

প্রমাণ__কথিত অদ্ভুত বপান্তরের একটি নীরব নজির । শ্রীরামক্ক্ণ-সজ্ঘাধীশ স্বামী বীরেশ্ববানন্দজীর 
প্রকৃষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী আমর! তাহার উল্লিখিত মাতৃ-প্রশস্তির মীধ্যমেই জানিয়াছি। 
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রূপাস্তর ঘটে পর্যায়ক্রমে--যেমন পাপড়ি একটির পর একটি মেলিতে মেলিতেই ফুলটি 
ফুটিয়। উঠে। অবশ প্রারস্তিক কারণরূপে আলোক, শিশির ইত্যাদির আহকৃল্যও অবশ্তই থাকে । 
১৮৯২ খ্রীষ্টান্ের ৩১ অক্টোবর কর্ণাটকের গুরুপুর শহরে মধ্যবিত্ত এক ক্রাঙ্ষণ-গৃহে যে শিশুটির 
জন্ম হইয়াছিল--সেই পাও্রঙ্গ প্রতৃর জীবন-কুন্থমের দলগুলিও বিকশিত হইয়াছিল ক্রমে ক্রমে-_- 
বিচিত্র কারণ পরম্পরায়, যাহা তাহাকে অবশেষে রূপান্তরিত করিয়াছে-_বর্তমান বিশ্বের অন্যতম 

ধর্মগুরুরূপে--অসংখ্য জিজ্ঞান্বজনের পথের দিশারীরূপে-_সংসার-তাপিত মানুষের সাত্বনাদাতা 

হিসাবে অধ্যাত্ম-জীবনের উজ্জল আদর্শ-মৃতিতে। সগ্ভ-লোকান্তরিত স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর 

দীর্ঘ ব্রিনবতি বর্ষের জীবনধারা এক অত্যাশ্চর্য ভগবৎ-প্রশস্তিরই শারীরব্ূপ। একটি কুস্থম-কলিকে 
ফুটাইয়া তুলিতে অলক্ষ্য শিশিরকণাগুলি যেরূপ, _পাওুরঙ্গ প্রতৃকে স্বামী বীরেশ্বরানন্দে পরিণত 

করিতেও সকলের অগোচরে বিচিত্র করুণার শিশিরবিন্দুগুলিও সেইরূপ ক্রিয়াশীল ছিল। শিশু 
পাওুরঙ্গের উপর স্বয়ং যুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিপাতই সম্ভবতঃ প্রথম শিশিরবিন্দু যাহা 
তাহার জীবনের পাপড়িগুলিকে অভিসিঞ্চিত করিয়া ভাবী উন্মীলনে আঙ্গকুল্য দিয়াছে । উত্তরকালে 

তাহাকে এ ঘটনা স্মরণ করাইলে, তিনি সহাস্তে উত্তর দিতেন : "আমি স্বামীজীকে দেখেছি বলে 

আমার কোন ধারণ। নেই। তবে স্বামীজী আমাকে দেখেছিলেন । আধ্যাত্মিক তাৎপর্য-মস্তিত, 

অথচ প্রীয়-অজ্ঞাত সেই ঘটনাটিকে স্মরণ না করিলে ইতিহাসের অমর্ধাদ। হইবে । উহা। এইরূপ : 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের ফেব্রুআরিতে স্বামীজী যখন মাব্রাজের কাসল্-কার্ণানে অবস্থান 

করিতেছেন, তখন পঞ্চম বধাঁয় বালক পাওুরঙ্গ, তাহার চরণ-্পর্শলাভে ধন্য হইয়াছিল। পিতার 

সহিত ম্বামীজীর চরণ-কমলে উপনীত হইবার সেই গৌরব-ম্থতি তিনি বড় হুইয়৷ পিতৃমুখেই 
শুনিয়াছেন। আরও শুনিয়াছিলেন যে, স্বামীজী আদর করিয়। তাহার ছুই কচি হাতে “লজেন্স,: 

উপহারও দিয়াছিলেন। জগদগুরু বিবেকানন্দ বুঝি এইভাবেই তাহার অমোঘ সুমিষ্ট আশীর্বাদকে 
শিশু পাণুরঙ্গ প্রভুর কোমল করছয়ে গচ্ছিত রাখিয়। দিয়াছিলেন,_-যাহার স্থুম্পষ্ট ফলশ্রুতি ভাবী- 
কালের প্রস্ু মহারাজের জীবনে জগৎ দেখিয়াছে--গুরুশক্তির আশ্চর্য প্রকাশের মধ্যে এবং ভক্তি- 
যোগ-জ্ান ও কর্মের স্থযম বিকাশে । 

সাংসারিক মাতা-পিতার স্সেহ পাতুরঙ্গ স্বপ্লকালই লাভ করিয়াছেন-__মাকে হারাইয়াছেন 
মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সেই, পিতৃবিয়োগ হইয়াছে--দশ বর অতিক্রম করিবার পূর্বেই । মাতৃল- 

গৃহে লালিত বালক নিজ মেধা ও শক্তিবলেই বধিত হইতে থাকেন। ছাত্র হিসাবে মেধাবী 
বলিয়া পরিচিত পাতুরঙ্গ, কেবলমাত্র বিদ্ভালয় বা কলেজের পাঠ্যবিষয়ের চতুঃসীমার মধ্যে নিজেকে 
আবদ্ধ রাখেন নাই-_খেলাধূলা এবং পাঠ্য-বহির্ভ্তি পুস্তকার্দি অধ্যয়নেও তাহার অসাধারণ 
উৎসাহ ও আগ্রহ তাহাকে ত্দানীস্তন ছাত্রসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিমান করিয়! তুলিয়াছিল। মান্রাজ 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্রিকেট দলে তিনি বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন। কলেজের ন্বাতক পর্যায় 
সমাপনাস্তে যখন আইন পড়িতেছিলেন, বস্ততঃ সেই কালেই তাহার জীবন-নাট্যের পটগুলি ভ্রুত 
পরিবতিত হইতে থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত “রূপাস্তক্-এর ন্ুচনাপর্ব যেন জীবনের এ 

নাতকোত্তর পর্ধায়টি। এই প্রসঙ্গে তাহার স্ব-যুখের স্তিচারণ এইরূপ : | 
“বি, এ পরীক্ষার পর ম্যাঙ্গালোরে এসেছি । তিন বন্ধু মিলে আমরা সন্ধ্যায় কানাড়া 

হাইস্থলে টেনিস্ খেলতে যেতাম । একদিন টেনিস্ খেলে ফিরছি, বন্ধুদের মধ্যে একক্জন। পথে 
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তার কাকার বাড়িতে গেল কাকার লাইব্রেরী থেকে একটা বই আনতে । বইটা আমিই চেয়ে- 

ছিলাম। কিন্ত আমার সৌভাগ্যবশতঃ বইট! তখন লাইব্রেরীতে পাওয়। না যাওয়ায় বন্ধুটি অন্ত 

একটি বই আমার জন্ত নিয়ে আসে। বইটি হল স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনাবলীর প্রথম 
খণ্ড। এ বইটি আমি প্রথম দেখলাম এবং আমার ওটি পড়ার কোন আগ্রহও ছিল না৷ । কিন্তু 

বন্ধুটি প্রায় জোর করেই বইটি আমাকে পড়াবার জন্য বার বার অনুরোধ করল। অগত্যা বইটি 
নিলাম। কিন্তু না পড়েই বাড়িতে রেখে দিলাম । এদিকে বন্ধুটিও নাছোড়বান্দা । রোজই 

আমাকে সে জিজ্ঞাসা করত বইটি পড়েছি কিনা । শেষে একদিন ওকে খুশী করার জন্যই বইটি 
খুললাম এবং পড়তে এত ভাল লাগল যে সবটাই পড়ে ফেললাম । বইটি পড়ে আগ্রহ এত বেড়ে 
গেল যে, আমি সোজাস্থজি চিঠি লিখে বসলাম মায়াবতীতে । সেখান থেকে উত্তরও পেলাম। 

উত্তর দিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী। তিনি তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ । তিনি আমাকে মাব্রাজ 
মঠের ঠিকানা দিয়ে সেখানকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেন। কলেজে পড়ার সময় 
মাত্রীজ মঠের কাছাকাছি থাকলেও মঠ সম্পর্কে কিছুই আমি তখন পর্যস্ত জানতাম না।, 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ের কথ! ইহা । মাদ্রাজ মঠই হইয়াছিল তাহার পক্ষে শ্রীরামকষ্ণ-রাজ্যে 

প্রবেশের প্রথম তোরণদ্বার। মাদ্রাজ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দের সন্সেহ তত্বাবধানে 

নবীন জিজ্ঞা্ুর অন্তরে নব দিগন্তের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিতে থাকে । আইন অধ্যয়ন 
অসমাপ্ত রাখিয়াই হুবক পাওুরঙ্গ চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ মঠে আসিয়া যোগদান 
করেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর-_শখ্রীষ্টা্দ ১৯১৬। অতঃপর শর্বানন্দজী তাঁহাকে 

বেলুড় মঠে প্রেরণ করেন । বেলুড় মঠে শ্রীরামক্ণ-পাধদ্গণের মধ্যে সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
মহাপুরুষ-_স্বামী শিবানন্দজীর সঙ্গে । এতদিনে স্ব-স্থানে স্বকীয় পরিবেশে মুক্ত জীবনের আনন্দ- 

প্রবাহে আসিয়। পড়ায় নৃতন প্রাণম্পন্দন অস্থভব করিতে থাকিলেন তিনি । শ্রীরামকৃষ্পরিকর- 

গণের অধিকাংশেরই ম্রেহদৃষ্টি তাহার জীবনকে অসাধারণরূপে গড়িয়। তুলিতে প্রভূত সহায়তা 
করিয়াছিল,--বস্ততঃ সেই প্রভাব-বিকিরণের সুচনা এ সময় হইতেই । শ্রীশ্রীমাতৃ-চরণ-সকাশে 

উপস্থিতির পুণ্য-সংযোগও এই কালেই । প্রেমানন্জী, মহারাজই তাহাকে জয়রামবাটিতে মাতৃ- 

সঙ্লিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি নিজে পরবতী কালে বলিতেন : “যতদূর মনে পড়ে সেটা 

ছিল জুন মাস ১৯১৬ গ্রীষ্টাব। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটা যাচ্ছিলেন । স্বামী প্রেমানন্দঙজী আমাকে 
তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । শ্রী্ীমাকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। আমর! 

জয়রামবাটার পথে বেরিয়ে পড়লাম ।” তাহার স্বতিচারণা হইতে জান! যায় যে, এ-কালের ছুর্গম 
যাত্রায় কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী পৌঁছিতে অন্ততঃ তিনদিন লাগিত। আরামবাগ পর্বন্ 
আসিয়া দ্বারকেস্বর নদ্দ__পারাপারের খেয়া না পাইয়া তাহাদিগকে এ নদের বালুকাময় তটে 

উন্মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রিযাপন করিতে হুইয়াছিল। রাত্রি তোর হুইলে দ্বারকেস্বর পার 

হইয়। পদক্রজে প্রথমে কামারপুকুরে এবং সেখান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবুদ্রার সাহচর্ে 
জয়রামবাটার পথে রওনা হইয়াছিলেন। অপরাহু চারটা নাগাদ তীহারা প্রশ্ীমায়ের পাদপন্ে 

উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। তাহার এই কালের স্বতিগ্রসঙ্গ : 
মা তখন তার “পুরানো বাড়িতে” ।'*"মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি 

কাটছেন।-**আমর। মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক মাকে স্বামী প্রেমানন্দ গ্লীর 



চৈত্র, ১৩৯১ | কথাপ্রসঙ্গে ১৪১ 

চিঠির কথা বললেন । মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিট। পড়ে শোনাতে । চিঠি পড়। 

হলে মা বললেন, “বেশ, কালই ওদের দীক্ষ! হবে ।” আমরা “নতুন বাড়ির বৈঠকখানায় ফিরে 

এলাম।.."পরদিন লকালবেলাক়্ ঠাকুরের পুজা শেষ করে মা আমাদের এক-এক করে তার ঘরে 

ডেকে পাঠালেন । আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল।' 

এইভাবেই শ্রীরামকুষ্-কুলে তাঁহার দিব্য জন্মলাভ হুইয়াছিল--জাতকের জীবনচক্রও 

নবীনতর গতিবেগ সহ আবতিত হইতে শুরু করিয়াছিল তখন হইতেই । জয়রামবাটীতে ঘনিষ্ঠ 

মাতৃ-সন্িধি__্রী্রীমায়ের চরণ-ছায়ায় যে অনির্বচনীয় অনুভূতির স্বাদ, তাহাকে তিনি সারা 

জীবনের পাথেয় করিয়া লইয়াছিলেন। বুঝি-বা তাঁহার রচিত মাতৃ-প্রশস্তিতে সেই দিন-কয়টির 

শ্বৃতিই প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে । “**ধীহার অপরিমেয় প্রশান্ত পবিভ্রতার প্রভাব ছিল 

ছুরতিক্রম্য এমন একজনের কাছে বসিয়৷ থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও শান্তি 1 এই আনন্দ ও 

শান্তি লইয়া তিনি ফিরিয়া আপিয়াছিলেন বেলুড় মঠে। অবশ্ঠ অল্প কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় 

মান্রাজ-মঠেই প্রেরিত হইয়াছিলেন- যেখানে নিজের স্থাধ্যায়-সাধন ইত্যাদি ছাড়াও ঠাকুর-সেবা 

হইতে আরস্ত করিয়া মঠের যাবতীয় কর্মের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করিবার অপূর্ব স্থযোগ তিনি 

পাইয়াছিলেন। তাহার নিজের ভাবায় “জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ দবরকম কাজই করতে 

হত।, পাচকের অন্থপস্থিতিতে রন্ধনশালার কর্মভারও যেমন লইতে হইয়াছে, প্রকাশন বিভাগে 

প্যাকিং, হিসাব সংরক্ষণ _গোশালায় গো-সেবা-_সবজীক্ষেতের ব| ফুল-বাগানের নর্ববিধ কার্ষও 

তাহাকে একান্ত নিষ্ঠ। লইয়া! করিতে দেখা যাইত। 

এই মান্রাজ-মঠেই স্বামী ত্রদ্ধানন্দ মহারাজের ঘনিষ্ঠ সেবার দৌভাগ্যও তাহার হুইয়াছিল। 

রাজা মহারাজ তাহার প্রিয় সেবক প্রতুকে একদিন পরম আদরে কাছে ডাকিয়া বলিয়া ছিলেন__- 

“ওহে প্রত! আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই প্রতু করে গড়ে তুলব ।' প্রপ্রীমহারাজ তাহার এই 

আীর্বাদকে সত্যসত্যই কার্ধকর করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাসজ্বের অধিনায়ক প্রভু মহা- 

রাজ'-কে দেখিয়া ভাবীকালের মানুষ তাহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ 

উল্লেখ্য - স্বামী মাধবানন্দ যখন রামকৃষ্খ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সচিব এবং প্রভু মহারাজ 

সাহার অন্যতম সহকারী, সেইকালে মাধবানন্দজীকে অনেক সময়েই রহস্যচ্ছলে বলিতে শুন! 

যাইত : "আমার ছুই প্রভৃ। এক প্রত মন্দিরে-_আর একজন এই কাছে কাছেই ।? 

১৯১৭ খ্রীষ্টান শ্রারামরুষ্ণ-আবির্ভাব-তিধিতে স্বামী ক্রন্মানন্দ মহারাজ তরুণ পাুরঙ্গকে 

রহ্ষচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন-__নাম দিয়াছিলেন ব্রহ্মচারী সিদ্ধচৈতন্য | পরে ১৯২০ ত্রীষ্টাববে শ্রীবীরেশ্বর- 

বিবেকানন্দ-স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথির পুণ্য ব্রাঙ্মক্ষণে, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রাজ। মহারাজই 

সিদ্ধচৈতন্তকে হ্বামী বীরেশ্বরানন্দে রূপান্তরিত করেন, তীহাকে সঙ্গঠাস প্রদান করিয়াছিলেন। 

অতঃপর স্বামী বীরেশ্বরানন্দকে দেখা গিয়াছে সঙ্মের বৃহত্বর কর্মক্ষেত্রে অথবা ব্যাপকতর সাধন- 

পরিমগ্ডলে। কিন্তু যেখানে যে-ভাবেই তিনি থাকিয়াছেন--সর্বাবস্থায় তাঁহার জীবনচর্ধা৷ ছিল 

একাধারে অতন্দ্র কর্মযোগীর, পরম নিষ্ঠাবান ভক্তের এবং বিচারপ্রব্ণ তত্বান্বেধীর | ত্ুবনেশ্বরের 

পরে তাহাকে বেশ কিছুকাল থাকিতে হইয়াছিল বারাণসীতে--সেখানকার সেবাশ্রমে ও 

শ্ীরামরূফ্-অছৈত আশ্রমে । বারাণসীর দিনগুলি তাহার কাছে আজীবনের পুণ্যস্থৃতি হইয়াছিল 

--কারণ সেখানেই তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে খুব নিকট সঙ্গিধিতে পাইয়াছিলেন। স্বামী 
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১৯ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হুইলে বীরেশ্বরানন্বকে উত্তর-জীবনেও আবেগে উদ্দীপিত হইতে 
দে | 

শীত্রীমায়ের অস্তিম অনুস্থতার সংবাদ বীরেশ্বরানন্দকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল--. 
কাশীধাম হইতে তিনি কলিকাতায় না! আসিয়া পারেন নাই। শ্রীশ্রমায়ের মহাসমাধি-কালের 

্রত্যক্ষব্রষ্টট ছিলেন তিনি । বেলুড় মঠে জগন্মাতার পাধিব শরীর অগ্নিতে আহুত হুইবার কালের 
অলৌকিক ঘটনাবলী তিনি শ্বচক্ষে যাহ! দেখিয়াছিলেন--সেই সব স্থতি বড় যে স্থরক্ষিত ছিল 

তাহার অন্তরের মণিকোঠায়। পরবর্তী কালে এ্র-সকল প্রসক্ষের কোন কথা উঠিলে তিনি 

বলিতেন- “শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলেও বাস্তব এ ঘটন| ।*-*সে-ঘটনার আমি 

প্রত্যক্ষদর্শী । মাতৃ-ভক্ত বীরেশ্বরানন্দ চিরদিনই মায়ের কথায় ও প্রসঙ্গে অভিভূত হইয়। পড়িতেন 

_র্াহাকে হাহার! এ-রূপ কোন পরিবেশে দেখিবার স্থযোগ পাইয়াছেন, তাহারা সকলেই ইহা 

জানেন। পরিণত বয়সেও বেলুড় মঠে, উদ্বোধনে, জয়রামবাটাতে__যে-কোন মাতৃতীর্থে, মায়ের 

মন্দিরারে কিংবা চিত্রপট কা মৃত্তির সম্মুখে তাহার সেই দর্শন-ব্যাকুল সন্তানরূপটি বাস্তবিকই 
অবিদ্মরণীয়--ভক্ত-চিত্তে প্রেরণাসধশারক । ্রীশ্রীমায়ের স্থুল দেহের দর্শনি-স্বতিতেও তিনি কতখানি 

বিহ্বল হুইয়৷ পড়িতেন--তাহা এরূপ কোন প্রাসঙ্কিক কথাবাতীয় কেহ উপস্থিত থাকিলে, 

তিনি অবশ্ঠই প্রত্যক্ষ কৰিয়াছেন। তিনি আবেগাকুল কণ্ঠে বলিতেন যে, শ্রীত্রীমায়ের স্ুল শরীর- 

খানি অগ্রকট হইবার ঠিক প্রাকৃ-ক্ষণে মহাপুরুষ মহারাজ সমীপবতী সকলকে ডাকিয়া জানাইয়া 

দিয়াছিলেন : "মাকে সবাই এখন ভাল করে শেষবারের মত দর্শন করে নাও। এরপর ধ্যানের 

ভিতর কখনও দু-এক মুহূর্ডের জন্য হয়তো তীর দর্শন পাবে 

বারাণসীতে বীরেশ্বরানন্দ ছিলেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্ের প্রথমার্ধ পর্বস্ত। একালের মধ্যে 

্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজ কাশীধামে আগমন করায়, তাঁহার সঙ্গ ও সেবার স্থযোগ পুনর্বার তিনি 

লাত করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দদীও তখন কাশীধামে-_তাই বীরেশ্বরানন্দের সৌভাগ্য হইয়াছিল 

স্বামীজীর অতিগ্রিয় এক সন্তানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে থাকিয়া স্বামীজীর চিন্ত। ও ভাবরাশির সহিত 

চাক্ষুষ পরিচিত হইতে । শুদ্ধানন্দ মহারাজেরও ক্েহ-দৃষ্টি বীরেশ্বরানন্দের উপর সেদিন যেরূপ 

ছিল--উত্তরকালে উহা! ক্রমেই নিবিড়তর হুইয়াছে। স্বামী শুদ্ধানন্দের বিশেষ আস্থাভাজন 

ও পদানুগামী বূপে বীরেশ্বরানন্দের উত্তরকালীন পরিচিতি তাই সজ্ৰের সর্বত্রই নৃবিদিত ছিল। 

তাহার মুখে বহুবারই শুনা গিয়াছে : “আমরা যখন মঠে এসেছিলাম, তখন একটা মন্ত যোগ 

আমাদের ছিল,__যা তোমরা এখন ভাবতেও পার না। স্বামীজীর বই পড়তাম, ম্বামীজীর ভাব 

বুঝবার চেষ্টা করতাম,--কোথাও কোন অস্ৃবিধা ঠেকলে স্বামীজীর ভাবের জীবস্ত ব্যাখ্যা ধারা, 

তীদেরই কাছে চলে যেতাম,-ডারাই আমাদের সাহায্য করতেন। সুধীর মহারাজ (স্বামী 

শুদ্ধানন্দ ) প্রভৃতি সর্বদাই উন্মুখ থাকতেন আমাদের সাহীষ্য করার জন্য, স্বামীজীর কথ৷ বুঝীবার 

জনক । গুরা ত চোখের সামনেই ছিলেন--ঘোরাফেরা করতেন । চেষ্টা করে, খুঁজে পেতে দেখা 

করার দরকার হত না,__শুরাই বরং আমাদের খুঁজে বেড়াতেন।” স্বামী শুদ্ধানন্দের সঙ্গ-গ্রভাবে 

বীরেশ্বরানন্দের জীবন কতখানি আলোকিত ছিল, তাহ! উপলব্ধি করা যাইত জীবনের শেষ প্রান্কে 

উপনীত হুইয়াও যখন তাহাকে শুদ্ধানন্দজীর রচন! বা চরিতকথা-সংবলিত একথানি প্রামাণির 

গ্রন্থের জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যাইত। কাশীধামের . সেই অতীত-দিনের 
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স্বৃতিচারণা করিতে করিতে তিনি একাধিকবার বলিয়াছিলেন, একবার স্বামী ব্রন্মানন্দ মহারাজের 
আজ্ঞাছসারে তীহারই প্রদত্ত পুষ্প-মাল্যাদি ছারা শুদ্ধানন্দজীকে সুন্দর সঙ্জিত করিয়া খোল- 
করতালাদি বাস্ত-সহ তাহাকে ঘিরিয়া কীর্তন-ভজন ও নৃত্যাদ্দি করিয়াছিলেন কাশীর উভয় 
আশ্রমের সাধু-্রক্ষচারীরা। রাজা মহারাজ স্বয়ং সেই দৃশ্টে উপস্থিত ছিলেন এবং হাসিতে 
আনন্দে বিভোর হুইয়াছিলেন। 

বারাণসীর আনন্দ-কানন হুইতে বীরেশ্বরানন্দকে চলিয়া যাইতে হয় হিমালয়স্থ মায়াবতী 
অদ্বৈত আশ্রমে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্বের কোন সময়ে । তাহার জীবনের এই মায়াবতী-অধ্যায় অত্যন্ত 

€ৈশিষ্ট্যময়--অনেক কারণেই ম্মরণীয়। অছৈত আশ্রমের ইতিহাসেও এ অধ্যায়টি বিশেষ 
গৌরবের দাবী রাখে । দীর্ঘ ষোল বৎসর কালব্যাপী এই অধ্যায়টি রামকুষ্$-বিবেকানন্দ সাহিত্য 
তথা ভাবধারা প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ প্রবুদ্ধ ভারত” ইংরেজী মাস্কিপত্র তথা 
অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত তদানীংকালের গ্রস্থরাজিই ইহার প্ররুত সাক্ষ্য বহন করে। অদ্বৈত 
আশ্রমে বীরেশ্বরানন্দকে বিভিন্ন কর্মভার লইতে হুইয়াছে_-সাধারণ সেবক হইতে শুরু করিয়। 
অধ্যক্ষের মর্ধাদা অবধি তাহাকে সমান দক্ষ ও কর্মকুশল দেখ! গিয়াছে । ১৯২৭ হইতে পরবর্তী 
দশবৎসরকাল পর্যস্ত তিনি অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন । ইতিমধ্যে ১৯২৯ গ্রষ্টাবে 
তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাঞ্টি' এবং রামকৃষ্ণ মিশনের গভমিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দের মানসিক গঠন ছিল-_কর্ম-ভক্তি-জ্ঞানধ্যানের সমুচ্চয় সাধন- 

প্রয়াসী। তাই তাহার কর্মময় জীবন নিরস্তর অবসর খুঁজিত, একান্তভাবে মনন-নিদিধ্যাসনাদির 

জন্ত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ধে সেই বাঞ্চিত অবসর অবশেষে মিলিয়া ছিল, অতঃপর ব্ৎসরাধিককাল 
তীহাকে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-ভজন এবং স্বাধ্যায়-চিন্তনাদিতে নিমগ্ন দেখা গিয়াছে হ্ববীকেশের 

মায়াকৃণ্ডে গঙ্গাতটে এক নিভৃত কুটারে । মাধুকরী বা ছত্রের ভিক্ষায় কোনমতে শরীরযাত্রা 
নির্বাহ করিয়া, একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে এইকালে তিনি তপস্যা ও শাস্ত্চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন । শ্রীমদ 
ভগবদ্গীতার উপর শ্রীধর স্বামীর টাকার ইংরেজী অঙ্্বাদ-কার্ধও তাহার এঁ-কালের নিয়মিত 
্বাধ্যায়ের অঙ্গীভূত ছিল। হ্ববীকেশের মায়াকুণ্ড তাহার তপশ্যার স্তিকে কতখানি নিবিড় 
আত্তমীক়্তায় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ৷ বুঝা যায় তিনি চলিয়া আসিবার পরে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর 

অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার পরিত্যক্ত সেই জীর্ণ পর্ণ-কুটিরটি উত্তরকালীন সাধুগণের দ্বারা সসন্ত্মে 

রক্ষিত ছিল--এবং প্রভু মহারাজের কুঠিয়া” নামে নির্দিষ্ট হইত। 

১৯৩৮ গ্রীষ্টাব্বের এপ্রিলে বীরেশ্বরানন্দ-_-বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ মঠ ও মিশনের 

অন্যতম সহ-সচিবের দা্িত্ব স্বীকার করেন। তাহার এইকালের জীবনেতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময় 

__ তেমনই দৃষ্াসতন্ব্প। তাহার ত্যাগ-তপন্তা ও নিয়মিত শাস্তাহুশীলনদীপ্ত জীবনে কী অপূর্ব 

কর্মকুশলতা ও সংগঠনশক্তির স্থযম বিকাশ হইয়াছিল তাহা শ্রীরামক্ণ-সঙ্ে চিরদিনই ন্মরপার্ 
হইয়া থাকিবে । তীহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এই পর্যায়ে সমধিক দেখা গিয়াছে--আশ্রম- 

গুলির সংগঠন, আ্রাণকার্ধ পরিচালনা, মঠ ও মিশনের বন্ৃবিধ লমস্তাবলীর সুষ্ঠ সমাধান প্রত্ৃতি কার্ধে 

তীহার অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁহাকে অলক্ষ্যে ভাবী সঙ্ঘ-নেতার উপযোগী করিয়া গড়িয়। 

তুলিতেছিল। স্বামী মাধবানন্দজী স্বাস্থ্যের কারণে সাময়িক বিশ্রীম গ্রহণ করিলে ১৯৪৯-এর 

এপ্রিল হইতে ১৯৫১-র মার্চ পর্যন্ত স্বামী বীরেশ্বরানন্দই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়। সঙ্ঘে সাধারণ 



১৪৪. উদ্বোধন [ ৮*তম বধ সংখ্যা 
সচিবের দযিত্ব হন বরেন। হ্বামী মাধবানন্দ পুনরায় স্বীয় পদে ফিরিয়া আসিলে বীবেশ্বরানন্দও 

তাহার পূর্ব-দায়িত্বকেই প্রনন্নচিত্তে বরণ করেন। ১৯৬১-র এপ্রিলে স্বামী মাধবানন্দ চিকিৎসার্থ 
বিদেশে যান- স্বাভাবিক কারণেই তাহার পক্ষে আর সাধারণ-সচিবের দায়িত্ব বহন সম্ভনপর 
হয় নাই। স্বামী বীরেশ্বরানন্দই তখন এ কার্ধভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৬ গ্রীষ্টাবে সঙ্ঘাধাক্ষের 
আসনে বৃত হুইবার পূর্ব পর্যস্ত তিনি সাধারণ-সচিবরূপেই মঠ ও মিশনের সেবায় নিরত ছিলেন। 

বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সহ-সচিব, সাধারণ-সচিব বা মঠাধীশ যে-পদ্দেই যখন আসীন 
থাকিয়াছেন,_তিনি সমগ্র রামকষ্খ-পরিমগ্ডলে সর্ককালেই সর্বজন-মানিত প্রভু মহারাজরূপে 

একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ষ স্বরূপ ছিলেন। সাধারণ-সচিবের কর্মভার লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীহার 
চির অভ্যস্ত কচ্ছতাকে কিছু কিছু শিথিল করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঠিকই, তথাপি তাহার জীবন- 
চর্ধার রীতিনীতি ছিল খুবই অনাড়ম্বর ও সাধারণ । সাধারণ-সচিবের কক্ষে স্থায়ী আসনে 
বসিবার প্রাক্কাল অবধি তাঁহার আবাস-কক্ষ ছিল গিরিশ স্মৃতি-ভবনের তিনতলার ক্ষুব্র চিলা- 

কোঠায়--যাহার আয়তন তাহাকে সেই স্বধীকেশের কুঠিয়াটিকেই বোধ হয় ম্মরণ করাইত। 
মাত্র একজন লোক কোনমতে শয়ন করিতে পারে--ইহাই ছিল এ কুঠরির আয়তন। শধ্যা 

বলিতে ছিল মেঝেতে একখানি মাছুর-.আসবাঁব ছিল পুস্তকরাশি। চা-পান করিবার 
পেয়ালা ছিল কলাই-করা একটি বাটি,_আর থাকিত একখানি হাতপাখা_-একটি কমগুলু ! 

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে প্রকোষ্টের বাহিরে আসিয়া খোল! 
ছাদে মাছুর বিছাইপ্স। বসিতে হইত। এঁ চিলাকোঠার মধ্যে থাকিয়াই মঠ ও মিশনের সহ- 

সচিব তীহার কর্মযোগ, ধ্যান-ভজন এবং শাস্তান্শীলন ইত্যাদী লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে 
সাধিয়াছেন। তৎ-কৃত শান্ত্র-গ্রন্থের অন্বাদগুলির অনেকাংশই এ চিলাকোঠায় বসিয়া লিখিত 
ও সম্পারদদিত। প্রদঙ্গতঃ ন্মতব্য- -9:200)8-50089) 8110080 91088880-0109 100 

01999 ০ 91101)818. 3518101” এবং স্বামী আদিদেবানন্দের সহযোগিতায় ব্রন্মন্ত্রের রামান্জ- 

ভাস্কের ইংরেজী অঙ্ুবাদ, তাহার শান্তজ্ঞানের ও ৫বদঞ্ধ্ের পরিচায়ক । এঁ-কালে কোন মেবক ব 
ভূত্যের সহায়ত! তাহার ব্যক্তিগত কার্ধে তিনি গ্রহণ করিতেন না। 

বীরেশ্বরানন্দজীর সহ-সচিবত্ধ কালে সজ্ঘে তথা সমগ্র দেশে অত্যন্ত গুরুতর কিছু 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল,--এঁতিহামিক বিবর্তনও অনেক ঘটিয়াছে। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 

দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা লাভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুভিক্ষ ও মহামারী প্রতৃতি__ আবার শ্রীশ্রীম। 

সারদাদেবীর আবির্ভাব শতবাধিকী প্রভৃতি । শুভাশ্তভ সকল পরিস্থিতিতেই রামকুষ্ণ-সজ্ঘের 
পক্ষ হুইতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দের উপর ন্যস্ত সকল কর্মোগ্চগই অসাধারণ মহিমান্বিত হইয়া 

সকলের সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকধণ করিয়াছে। উদাহরণ ্বত্ধপ বল! যাইতে পারে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ। 
এবং প্রাণান্তক নেই ছুিক্ষের দিনে তিনি মিশনের তরফ হইতে যে সেব৷ ও ভ্রাণকার্ধ পরিচালন। 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এ বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রতিটি স্তরে তাহার অনন্যসাধারণ সংগঠন- 
কুশলতা, মানবগ্রীতি, নেতৃত্ব-প্রতিভা, সাহস, সংযম ও ধের্ধ প্রন্ছুটিত হইয়াছিল। এ-কালে 
তাহার কায়িক পরিশ্রম যে-কোন যুগের শক্তিশালী কর্মীর পক্ষে এক বিন্ময়কর নজির ! 
্রপ্রীমায়ের আবির্ভাব শতাব্দীতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অতীগ্সিত নারী মঠ স্থাপনার যে- 
প্রেরণ। রামকৃষ্ণ-সজ্ঘে অনুভূত হইয়াছিল এবং যাহাকে কার্ধকর রূপ দিতে সঙ্ঘ-কর্তৃ পক্ষ ব্রতী 
হুইম্াছিলেন,_-তাহার দায় অনেকখানিই পরিন্তস্ত হইয়াছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের উপর | ৷ 
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তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সেই পবিজ্র কিন্ত কঠিন দায়কে ফলপ্রস্থ করিয়াছিলেন। “সারদা 
মঠ' প্রতিষ্ঠায় তাহার ভূমিকা এক এঁতিহাসিক অব্দান স্বরূপ । 

১৯৬৬ শ্রীষ্টাব্ৰ হইতে জীবনের শেষ উনবিংশতি বৎসর তিনি রামকুঞ্চ মঠ ও রামরুষঃ 
মিশনের অধ্যক্ষ-__গুরু ও কর্ণধার। এত উচ্চ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি ছিলেন 
সাধু-গৃহী আপামর সাধারণের দরদী স্থহদ্--সর্বসময়ের মঙ্গলীকাজ্ষী আপনজন । সহন্্র সহস্র 

মানবের অধ্যাত্মপথের পরম দিশারী--আবার একই কালে অগণিত উপেক্ষিত জনের নিকট 

বান্ধব । আর্দিবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের অনুন্নত অধিবাসীদের জীবনযাজ্রার উন্নয়ন চিন্ত! 

তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তাহার অধ্যক্ষতা-কাল কেবল রামব্ুষ্ণ-সজ্ঘের নহে, সারা 
বিশ্বের পক্ষেই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। সকল পরিস্থিতিতেই তাহার স্থযোগ্য নেতৃত্ব মঠ ও 
মিশনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । রামরুঞ্ মঠ ও রামরুষ্ণ মিশনের কর্মপরিধি বন্থল 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহারই প্রত্যক্ষ অন্থমোদনে ও নির্দেশনায় । 

শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে উদ্ব-দ্ধ দেশব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে একই 
স্ত্রে গ্রথিত করিয়া মঠ ও মিশনের অঙ্ুবতাঁ করিয়া তুলিতে এবং এঁ ভাব-সন্মেলনের মাধ্যমে 
সমগ্র সমাজের মধ্যে সত্য, সংহতি ও সেবার মনোভাব বিস্তারে বীরেশ্বরানন্দজীর আগ্রহের অন্ত 

ছিল না । ১৯৮* খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত এতিহাসিক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষঃ 
মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন-__ঘাহাকে বিশ্ব-সম্মেলনও বলা যাইতে পারে, উহার মূল প্রেরণা ও 
শক্তি ছিলেন ন্বয়ং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ । এ সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সমাগত 

পঞ্চদশ সহস্রাধিক প্রতিনিধিকে বলিয়াছিলেন £ “রামকৃষ্ণ-সজ্ঘ শুধু সাধু-ব্রদ্ষচারীদের লইয়। নহে, 
কেবলমাত্র দীক্ষিত ভক্তদের জন্তও নহে, যাহারাই শ্ররামকৃষ্ণ, শ্রীপ্্ীম। এবং স্বামীজীর ভাবাদর্শে 

বিশ্বাসী ও অনুরাগসম্পন্ন তাহাদের সকলকে লইয়াই এই সজ্ঘ এবং সেই বিরাট সমষ্টিই প্রকৃত 

সঙ্ঘশরীর ।, শ্রীরামকুষ্ণ-সজ্ঘ নায়কের কঠে এই উদ্দার উদাত্ত আহ্বান যে-দিন উচ্চারিত হইয়াছিল, 
মেই দিন হইতেই রামকুষ্চ-ভাবান্দোলনের গতিতে নৃতন বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ইহা বল 
বাহুগ্য। সারা দেশে 'রামরুষ্চ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সমিতি”-র উত্তব--এ আহ্বানেরই ফলশ্রুতি | 

গত ১৯৭৮-এর ব্ধ্বংসী বন্যার পরে হৃতশ্রু পল্লী-অঞ্চলের দুর্দশ। তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত 

করে। পল্লীবাসীর অর্থনৈতিক স্ব-নির্তরতাই মাত্র নহে-__তাহাদের ধর্ম, শিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ 
এবং সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনের চিন্তাও তাঁহাকে উন্নিদ্র করিয়া! তুলিয়াছিল। বর্তমানে যে 'পল্লীমঙ্গল” 
কর্মস্থচী সকলের দৃষ্টি আকর্ণ করিতেছে উহা! সর্বাংশেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সঙ্কল্প-জাত। 

অন্ধপ্রদেশের গগ্রামন্ত্রী' পরিকল্পনাও তাহা রই চিন্তাপ্রন্থত | দরিদ্র, অজ্ঞ, নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি 

স্বাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমতা সর্বকালের জনসেবকর্দের জন্যই অনুপ্রেরণার উৎম হইয়। থাকিবে । 

সমগ্র বিশ্ব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে_ন্বামীজীর আদর্শে জাগরিত হইবে, ইহাই ছিল 

বীরেশ্বরানন্দজীর আজীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন-__তারতের, শুধু 

ভারতের কেন, সার! পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রয়াস করুন-_নবধুগের 

ডাবাদর্শের সঙ্গে তাহারা নিজেরা পরিচিত হউন এবং জগদ্বানীকে পরিচিত হুইতে সাহায্য 

করুন। বস্ততঃ, সঙ্ঘনায়ক বীরেশ্বরানন্দজীর এই একাস্তিক ইচ্ছাকে বূপ প্রদানের উদ্দেশ্টেই হট 
হয় “বামকৃষ-বিবেকা নশা-তাবান্দোলন সমীক্ষা-পর্ধদ” নামে একটি আস্তর্জীতিক প্রকল্প । দেশের 

২ 
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শিক্ষাব্যবস্থা, তথা তরুণ-তরুণীদের জন্যও তাহার উদ্ছেগের অবধি ছিল মা_যাহা তাঁহার জীবনের 

শেষ কয়েকটি বখসরকে গভীরভাবে ব্যাপৃত রাধিয়াছে। ১২ জান্ুয়ারি, ১৯৮৫ স্বামীজীর 

আবির্ভাব-তারিখ (ইংরেজী পৰ্ধী অনুযায়ী ) হইতে ভারতবর্ষে “যুব বর সথচিত হইয়াছে--রাষ্ট্রঙ্ 

ব্তমান বর্ধকেই “আস্তর্জাতিক যুববর্ধ বলিয়। চিহ্নিত করিয়াছেন । ত্রিনবতি বর্ষের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর 

অন্বস্থ দেহেও ইহাতে যে তারুণ্যের প্রভা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা কোন তরুণের ঝ৷ 

তরুণীর মধ্যেও দেখা যায় নাই। তাহারই নির্দেশে ভারতের প্রতি নগরে-গ্রামে, প্রত্যেক যুব- 

সমাবেশে স্বামীজীর উদ্দীপনাকর বাণী-সঙ্কলন বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুব্তীর 

হস্তে । উক্ত ১২ জান্থআরি, বেলুড় মঠ-প্রাঙ্গণে এক বিপুল ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে তিনি স্বয়ং 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, ক্ষীণ কিন্তু দৃপ্ত কে তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন : “আশা 
করি তোমর! শ্বামীজীকে নিরাশ করবে না ।:"'তোমর। আজ সঙ্কল্প গ্রহণ কর যে, স্বামীজীর কাজে 

তোমর! লেগে যাবে, আর স্বামীজী যে-পথে ভারতবর্কে নিয়ে যেতে বলেছেন, সেই পথে দেশকে 

এগিয়ে নিয়ে যাবে ।**স্বামীজীর আশীর্বাদ তোমাদের উপর বধিত হোক ! তাঁর কাছে আমার 
এই প্রার্থনা! ।৮ ইহাই ছিল স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সর্বশেষ প্রার্থনা- প্রকাশ্য সভায় শেষ বাণী। 

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে বলিতে শুনা যাইত : 'ম্বামীজীর আগুন দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দাও ।, 

শ্ীপ্রীমায়ের সন্তান বীরেশ্বরানন্দের মধ্যে একটি শোকহরণ ক্ষমা প্রব্ণ মাতৃসত্তা অন্তনিহিত 
ছিল-_যাহা তাহার জ্ঞান ও কর্মোজ্জল চরিত্র-তেজকে কদাপি প্রথর ন৷ করিয়া স্সিপ্ধ ও মধুর 
করিয়াছিল। এ ক্ষীণকায় কৃশ শরীরখানির স্সেহীকধণ, তাঁহার সম্মিত মুখের দুই একটি কথাও 
সমীপাগত মাহুষকে-স্ত্ী-পুরুষ কিংবা শিশু-বৃদ্ব__সাধু বা গৃহী সকলকেই আকাজ্কিত শান্তি ও 
সাস্বনায্ ভরিয়া দিত। ভগবৎ-অন্বেধী জনকে যেমন তিনি গুরুমুতিতে সাধন-পথের নির্দেশ 
দিয়াছেন, -সংসার-জ্বালায় জর্জর বা শোকতাপে বিহ্বল আর্ত ব্যক্তিকেও ঠিক তেমনই জননীর 
শ্নেহ-দৃষ্টি লইয়া! মনের কষ্ট লাঘব করিবার সঠিক উপায় বলিয়! দিয়াছেন। লোকগুকুর সকল 
বৈশিষ্ট্যই তাহার চরিত্রে পূর্ণ-প্রকীশিত ছিল। ভাবিতে বিস্ময় লাগে, একদা মাতৃ-প্রশস্তিতে স্বয়ং 

যাহা লিখিয়াছিলেন মাতৃ-মহিম! খ্যাপনের উদ্দেশ্টে, উত্তরজীবনে তাহাই যেন তাহার স্ব-চরিত্রেও 
স্বতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এককথায়, তাহার স্বীয় জীবনটিই ব্যক্ত হইয়াছিল শ্রীশ্রমায়ের 
আশীর্বাদের সার্থক প্রতিমুত্তি পে__যেন মাতৃ-প্রশত্তিরই সার্থক এক প্রতিমা । তিনি শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন : 'ধীহার ভালবাস! সাধু ও পতিতের পার্থক্য করিতে জানিত না ও 
ধাহার অপরিমেয় প্রশাস্ত পবিত্রতার প্রভাব ছিল দুরতিক্রম্য এমন একজনের কাছে বসিয়া 

থাকিতে পারিলে কী আনন্দ ও শাস্তি! ঠিক এই মাতৃ-সত্তীতেই তিনি নিজের জীবনকে 

পরিপূর্ণ রাখিয়াছিলেন__অথবা স্বয়ং জগজ্জননীই তাহার সন্তান-হ্বদয়ে যেন অনুক্ষণের জন্য 

অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। ইহা! সকলেরই প্রত্ক্ষ,_নিকটবাঁ সকল হ্বদয়ে অন্থভূত। অজন্র 
ঘটনার মালা রচিত হইতে পারে ইহার দৃষ্টাস্তস্ববূপ। 

বহুভাষ! বিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন খাগ্ঘ-পরিচ্ছদ্দ এবং নানা মত ও আচার-আচরণের দেশ 

এই ভারতবর্ষ । ভারতের একজন আদর্শ লোকগুরুকে তাই হইতে হইবে অত্যন্ত সহজ সমন্বয়- 
কারী--যিনি সকল ভাষা, খাদ, পরিচ্ছদ ও কৃষিতে হইবেন সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন । বীরেশ্বরানন্দজীর 
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চরিজ্রে ও ব্যবহারে ছিল এই অনাধারণ গুণের স্বাভাবিক গ্যোতন|। তাহার নিজ মাতৃভাষ। 

কোঙ্কনী, _কিস্তু বাংলা ও যে তাঁহার মাতৃভাষা নহে ইহ। সহজে মানিয়া লওয়! কাহারও পক্ষে 

কঠিন হইত। তাহার সর্বক্ষণের কথোপকথনের বাংলাতে একজন প্রাচীন বঙ্গভাষীর সরল 
উচ্চারণ-রীতিই প্রকাশ পাইত।--ইহা৷ ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল, কানাড়া এবং ইংবেজী 
ভাষায় তীহার সহজাত বুৎ্পত্তি ও অধিকার সবিদিত। আহাবাদির ব্যাপারেও তাহার রুচি ও 

অভ্যাস ছিল অতি সাধারণ__যাহাতে বিশেষ কোন আঞ্চলিকতার আভাস মোটেই পাওয়া যাইত 
না। দীর্ঘকাল তাহার সঙ্গে ওঠা-বসা করিয়াও অনেকেই জানিতে পারে নাই-রীহার শরীর 

কোন্ প্রদেশের ।-_কেহ-ব! জানিলেও সে-বিষয়ে স্থনিশ্চিত ছিলেন না। বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ বর্তমান 
সমাজে ইহাও এক অনন্তসাধারণ আদর্শ । ভগ্র-দেহেও তিনি অবিরাম লারা ভারত পরিভ্রমণ 

করিয়াছেন__বাহিরেও গিয়াছেন জিজ্ঞান্ মান্থযদের আহ্বানে, আর্তের ডাকে । বার্ধক্য, জরা, 
ব্যাধি ও দৃষ্টিহীনতা প্রকৃতি র নিয়মে তাহার স্থুল শরীরকে স্পর্শ করিয়াছে_ কিন্তু তাহার সুক্ষ 
মানসিক স্বাস্থ্য ছিল চিরতরুণ, সদ। হাস্তময়, নিত্য সতেজ। এমনকি মহাসমাধির দিনটিতে পর্যন্ত 
তাহার অলৌকিক অন্তঃগ্রকৃতিতে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চির অভ্যন্ত রঙ্গ-পরিহাস ও 

রসজ্তা তাঁহার এক চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল। মৃত্যুর সম্মুখে শায়িত থাকিয়াও মৃত্য লইয়া 
রসিকতা-_অতি বড় জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের জীবন তাই যোগ, জ্ঞান ও 
অনাসক্তির বিশ্ময়কর দৃষ্টান্ত । 

১৯৮৩ হইতেই তাহার স্বাস্থ্যের ভ্রত অবনতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। দুরারোগ্য 
কর্কট রোগে তাহার শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকে । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আন্মকূল্যে 
এ দুরধ্ধ ব্যাধির উপশম হইয়াছিল বটে-_কিস্তু তাহার আমুকে উত্তরোত্তর পরিসমাপ্তির 

পথেই লইয়া যাইতেছিল। অবশেষে গত ১৩ মার্চ বুধবার অপরাহ্ ৩-১৭ মিনিটে শ্ীরামকুষ্ণ- 
মঠাধীশ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাহার চির-ঈপ্সিত মাতৃ-ক্রোড়ে অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম 
লইলেন । বেলুড় মঠে তাহার বাস-কক্ষ তখন অগণিত মানুষের অশ্রধারায় সিক্ত ও সিঞ্চিত__ 
সমবেত সাধুত্রঙ্ষচারিগণের কণ্ঠোদগীত বেদমন্ত্রধ্বনিতে সমগ্র মঠভূমি অন্থরণিত ম্পন্দিত। 
রামরুষ্জ-সজ্ঘ-ইতিহাসের বিপুল ঘটনাসমন্িত আরও একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠাটিতে এই- 

ভাবেই ইতি রেখ! টান! হইল ! সমগ্র জীবনটি ধাহার ছিল উপাসনান্বরূপ-_প্রশক্তিময়, যাত্রার 
বিরতি-কালেও তাহাতে একক্ষণের জন্যও ছন্দপতন ঘটে নাই, স্থুর কাটিয়। যায় নাই। শ্রীরামক্জ, 

মা, শ্বামীজী এবং ব্রদ্ষানন্দ মহারাজের উদ্দেশে প্রণতি নিবেদনপূর্বকই অপূর্ব সেই নিবেদিত 
জীবনের শিখাটি নির্বাপিত হইল,-ভাবীকাঁলের জন্য থাকিয়া গিয়াছে উহার সমুজ্জন আলোক- 
স্থৃতি, যাহ! প্রেরণ! সঞ্চার করিবে আগামী দিনের সর্বস্তরের মান্থ্যকে । 

রামকষ্জ-বিবেকানন্দ ভাব-জগতেও যুগ আছে-যুগের প্রবাহ চলিতেছে । ব্যক্তির যেমন 
বৈশিষ্ট্য থাকে, এক-একটি যুগেরও তেমনই বিশিষ্টত! অনস্বীকার্য । আর সেই যুগ-বৈশিষ্টয ব্যক্ত হয় 
এ যুগের বিশেষ কোন জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই। নির্দিষ্ট সেই জীবনের চরিতকথাকে লইয়াই 
রচিত হয় যুগ-জীবনী। শ্রীমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দের জীবনচরিতও বাস্তবিক পক্ষে এই ভাব- 
জগতেরই যুগপোধোগী স্বরূপ-ব্যাখ্যা__রামকষ-বিবেকানন্দ-ভাবলোকের আধুনিকতম জীবনচিত্র। 
লোকাস্তরিত এই ম্হাঁজীবনের উদ্দেশে জানাই আমাদের সতক্তি প্রণাম । 
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স্বামী গম্ভীরানন্দ 

গত ই৫ মাচ”, ১৯৮৫, বেলুড় মঠে অনহত্ঠিত শ্রীমৎ স্বামণী বার়েঞ্বরানক্দ মহারাজের জ্মরণ-সভায় 
পঠিত, রামকৃফ মঠ ও রামক়ফ মিশনের তদানীক্তন সহাধাক্ষের বাগণ। 

একটি আধুনিক গানের গোড়াতে আছে-__ 
“তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে তৃমি 
নাই, তুমি আছ-__মন বলে তাই।” পুজ্যপাদ 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মরদেহ পুত 
চিতাগ্জিতে ভক্মীভূত হয়েছে এবং দে-স্থান এখন 

পুষ্পরাজিতে সুসঙ্জিত হয়েছে এবং সাক্ষ্য দিচ্ছে 

যে, তার শরীর আর নাই। কিস্তৃতা হলেও 

তার দেহের আকৃতি এখনও আমাদের স্মৃতিতে 

সজীব । এখন তিনি ভক্তদের ধ্যানের বস্ত। তীর 

দেহ, তাঁর জীবন, তার চরিত্র, তার ভাবরাশি-__ 

তা সবই আমাদের কাছে পুত, পবিজ্ব এবং 

প্রেরণাদায়ক । আর এপ হওয়াই স্বাভাবিক । 

দেবতাকে সম্মুখে না পেলেও আমর তার 

প্রতিমাতে পূজা করে থাকি। আর মনে করি, 
প্রতিমা সত্য সত্যই দেবতা । সে-্রতিমার 

আকৃতি, অঙ্গভৃষণ, নির্মাল্য, পাদোদক সবই 
আমাদের কাছে পবিভ্র, সবই ধ্যানের বস্তু । 

কিন্ত এটাই সব নয়। পৃজ্যপাদ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজীর ভিতর দিয়ে একটি গুরুণক্তি 

প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই শক্তিবলে তিনি 

অবিরাম তারতবধের নানাস্থানে ভ্রমণ করে সহমত 

সহম্ম নরনারীকে ধর্মপথে পরিচালিত করেছেন। 

এই গুরুশক্তি আমাদের কাছে বিশেষ আদরণীয় । 

বলেছেন__গুরুতে মান্ুষবুদ্ধি করতে 

নেই। স্ৃতরাং প্রভূ মহারাজের দেহই সব নয়। 
তার ভিতরে যে গুঁরুশক্তি প্রকাশিত হয়েছিল 
তারই প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্টক,_ 

শুধু মানুষ হিসাবে নয়। এই গুরুশক্কির দৃষ্টিতেই 
শক্তি এবং শক্তিমান ভগবান অভিন্ন। এজন্যই 
শাস্ত্রে বলেছে-_“গুরুত্রন্ধা গুরুবিষুঃগু রুরদেবে। 

মহেশ্বরঃ | / গুরুরেব পরং বর্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে 
নমঃ ॥৮ এই দৃষ্টি অবলম্বনেই তিনি কাউকেই 

নিজের জন্মতিথি বলতেন না। আর বলতেন, 

ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি পালন 
করতে এবং ত্বাদেরই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে। 

গুরুপৃথণিমাও তিনি মানতেন, কিন্তু তার তয় 
ছিল পাছে ভক্তগণ বিভিন্ন গুরুকে অবলম্বন করে 

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। 

তিনি যেমন গুরু ছিলেন, তেমনই ছিলেন 

সঙ্ঘাধ্যক্ষ। এ কাজটা কত দায়িত্বপূর্ণ, তা এ 
তার ধারা বহন করেছেন তারাই জানেন। 

সঙ্ঘকে-__ভক্ত, সন্ন্যাসী মকলকে একন্ুত্রে গ্রথিত 

করে একভাবে পরিচালিত কর! বড় সহজ কথা 

নয়। সম্প্রতি তিনি ভক্তদের মধ্যে ভাবপ্রগারের 

প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন । রামরুষ্ণ মঠ € 
মিশনের বাইরে শ্রীক্ীঠাকুরের নামে অনেক 
আশ্রম গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে যাতে ভাব 

ধারা বিনিমঞ্জ হয়__একটা বন্ধুত্বের ভাব গড়ে 
ওঠে, সেজন্য তিনি সচে্ ছিলেন । মঠের 

নবাগত ব্রন্ষচারীর। যাতে সুশিক্ষিত হয়, তার 

জন্যও তিনি অর্থা্দির ব্যবস্থা করে গেছেন । আর 
তাদের সঙ্গে তিনি নিত্যই মিলিত হতেন, 

তাঁর আর একটা ইচ্ছা ছিল, যাতে রামরুষ্ণ, 

বিবেকানন্দ সাহিত্য সম্তামূল্যে ব৷ বিনামূল্যে 
জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়! যায়, 
উপজাতির উন্নতির প্রতিও তার দৃষ্টি ছিল। 
অরুণাচলের প্রথম কেন্দ্র আলং নগরের আবাসিক 
বিষ্ভালয় প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে আরম্ত হয়! 

তাঁর সম্প্রতি পেল্লীমঙ্গল' কার্ধের প্রতি দুষ্ট আক 
হয়েছিল এবং এই বিভাগে অনেকটা কার্ধৎ 
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অগ্রসর হয়েছে। ন্বামীজীর আদর্শানুযায়ী গঙ্গার 
অপর তীরে স্ত্রীমঠ স্থাপনে তিনি অন্যতম 

উদ্ভোক্তা ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা 

করেছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি বক্তা ছিলেন 
না। কিন্তু সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পর বছ জায়গায় 

বহু বক্তৃতা তাকে দিতে হয়েছিল। আর দব 

ভাষণগুলিই ছিল স্থন্দর ও স্থচিস্তিত। ওই সব 

গুণের উপর তীর সর্বাধিক আকর্ক গুণ ছিল 

শ্রীত্ীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী ও মহারাজের প্রতি 
অগাধ ভক্তি-্রদ্ধা। বুদ্ধ বয়সেও জরাজীর্ণ ক্ষীণ 

ও রোগগ্রস্ত শরীর নিয়ে প্রতিদিন বেলুড় মঠের 

প্রত্যেক মন্দিরে প্রণাম করতে যেতেন এবং 

স্থৃতির অর্থ্য ১৪৯ 

সর্বশেষ বিদায় নিয়েছেন তিনি তাদের চার- 

জনকে প্রণাম জানিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় 
কোনরূপ ক্রটি তিনি সহ করতে পারতেন না। 

একবার কোন এক শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ সম্বন্ধে 

তীকে যখন বল। হল--ইনি হৃদক্ষ কার্ধপরিচালক, 

তখন তিনি মন্তব্য করলেন--তিনি পরিচালক 
হতে পারেন, কিন্তু সেবায়েত নন । | 

আরব্ধ, অর্ধনম্পূর্ণ ও অনারন্ধ নানাবিধ কার্ষের 
দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করে গেছেন। 
তাঁর প্রদশিত প্রণালীতে আমাদের সকলকে-_- 
সজ্ঘের প্রতি অঙ্গকে-_ভক্ত, সাধু, ব্রদ্ষচারী 
সকলকে সমবেতভাবে উপাসনা করতে হবে। 
হরি ও তত সৎ। 

স্মৃতির অর্ধ্য 
যামী চৈতগ্যানন্দ 

“উদ্বোধন' পান্রীকায় সহায়ক। 

১২ জান্থআরি, ১৯৭৪ । আজ রামকৃষ্ণ 

মিশন ইনষ্টিট্যুট অব. কালচারে রামরুষ্ণ মঠ এবং 
রামরুষ্খ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীবেশ্বরা- 

নন্দজী মহারাজ আসবেন। কালচারের সন্ন্যাসি- 

রদ্ষচারী এবং কগ্রিবৃদ্দ সবাই সকাল থেকে ব্যস্ত। 
যার যার উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া 

হয়েছে তারা সবাই পযত্বে করছে। তবু সবার 

একটু ভয় কি জানি কি হয়। পুজ্যপাদ 

মহারাজের সেবার কোন যাতে ক্রটি না হয় 

সেদিকে সবার সতর্ক দৃ্ি। জনৈক ত্রহ্ষচারীর 
উপর পুজ্যপাদ মহারাজের জন্য রান্নার ভার 

পড়েছে। তার খুব ভয়। সে রান্না-বান্না 

কিছুই জানে না। যদিও ব্রাক্ষণ পাচকই সব 

হাতেও কিছু রান্না করে মহারাজকে খাওয়াবে। 

কাজেই সে সকাল থেকে খুব সন্ত্রস্ত আছে। 

মহারাজ সকাল ১০টা নাগাদ বেলুড় মঠ 
থেকে কালচারে এসে পৌঁছালেন। তার 

পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে যেন উৎসব আরম্ত হয়ে 

গেল। সবার খুব আনন্দ। তিনি সবার সঙ্গে 

এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে, গুরুগন্ভীর 

থমথমে পরিবেশ হালকা হয়ে আনন্দের 

ফোয়ার। ছুটে গেল। সবাইকে সহজ স্বচ্ছন্দ 

করার জন্য তিনি হাসতে হানতে সবার ঘরে ঘরে 

গিয়ে দেখতে লাগলেন কে কোথায় কিভাবে 

থাকে। পথে রান্নায় ব্যস্ত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখ। 

হল। অন্য একজন ব্রদ্মচারী পৃজ্যপাদ মহারাজের 

সঙ্গে উক্ত ব্রদ্ষচারীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল £ 

'মহারাজ, ও আপনার জন্ত রান্নার ব্যবস্থা 

করছে ।, মহারাজ হাসতে হানতে জিজ্ঞাসা 

করলেন : “তোমার কি মেনু (1200 ) হচ্ছে?” 

তিনি কথাগুলি এমন সহদয়তার সঙ্গে বললেন 

যে, ব্রক্ষচারীর মন থেকে ভয় ও জড়তা এক 

মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। সে তাকে খুব 

আপনার বোধ করল। মেণ্ড হেসে বলল: 

মহারাজ, মেস এখন বলব ন1। সারপ্রাইজ 
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হাসলেন। উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল। 

তিনি ছিলেন সদা আনন্দময় | তাই থমথমে 
গুরুগম্ভীর পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তুলতে 
পারতেন। ভয়-সম্্রমের একটা গম্ভীর ভাব 

কেটে গিয়ে সেখানে বিরাজ করত শ্রদ্ধাযুক্ত 
অনাবিল আনন্দ-পরিবেশ। পুজ্যপাদ মহারাজ 
সারাদিন সেখানে ছিলেন। সারাটা দিনই 

আনন্দের রেশ চলেছিল 

বেলুন মঃ। ১৯৭৭-এর কোন এক সময় 

জনৈক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আছে 
সে খুব বেদান্তচর্চকরে ৷ কিছু দিন করার পরে 
তার নিজের ধারণ! হল--সে অছ্বৈত-সাধনের 

উপযুক্ত। সেই অনুযায়ী সে ভাবনা-চিন্তা করতে 
আরম্ভ করে দিল। এইভাবে কয়েক মাস 
অতিবাহিত হল। একদিন তার মনে হল-_- 
এইভাবে অদ্বৈত-নাধন করা তার পক্ষে ঠিক হচ্ছে 
কিনা পুজ্যপাদ মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা 
করা ভাল। এই ভেবে মে মহারাজের সঙ্গে 

কথ! বলার একট! সময় ঠিক করে নিল। 
সন্ধ্যাবেলা আরতির পর মহারাজের কাছে 

গিয়ে প্রণাম করে ব্রহ্মচারী বলল : মহারাজ, 

আমার অদ্বৈতভাবে সাধনা করতে ভাল লাগে । 

সেইভাবে কি আমি সাধন! করব? 
মহারাজ : শরীর-বোধ থাকতে অধৈতভাবে 

সাধনা করা যায় না। তোমার গালে যদি কেউ চড় 
মারে তুমি কি তা সহ করতে পারবে? তোমার 

মনে কি তার প্রতি কোন প্রতিক্রিয়৷ হবে না ? 

ব্রহ্মচারী বোকার মতো! বলে বসল : মহারাজ, 

আপনার আশীর্বাদে আমি চড় মারা সহ করতে 

পারব। 

মহারাজ : একট। কথা সহ করতে পার না, 

তা আবার চড় মারা সঙ্থ করবে! অদ্বৈত- 

উদ্বোধন [ ৮৭তঙ্ন বর্ধ--৩য় সংখা। 

সাধন! করা খুব কঠিন। তোমার ও পথ নয়। 
নাছোড়বান্দা ব্রহ্মচারী আবার বলে বসল : 

মহারাজ, আমার খুব ভাল লাগে অদ্বৈতভাবে 

চিন্তা করতে । 

মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন : খাল ডিওতে 

পারে না, ত। আবার নদী ডিঙতে চায়! 
ব্রহ্মচারী : তবে কি অছৈত-বেদাস্তের বই 

পড়া ছেড়ে দেব? এ বিষয়ক বই পড়লে আমার 
মনে এঁ ভাবের খুব দাগ কাটে। 

মহারাজ : না, বই পড়া ছাড়বে না। বেোদাস্ত 
পড়বে বৈরাগ্য উত্পাদনের জন্য । 

ব্রহ্ষচারীর সকল সংশয় নিরসন হয়ে গেল। 

সে পুজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করে ঘর থেকে 

বেরিয়ে এল। 

১৯৭৭ খ্রীষ্টান্ের আর একটি ঘটনা । বেলুড় 
মঠ, ব্রন্ষচারি-গ্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সকল ব্রদ্ষচারী 

আরতির পর পৃজ্যপাদদ মহারাজকে প্রণাম করতে 
যায়। একদিন দুজন ব্রহ্মচারী সকলের সঙ্গে 

প্রণাম করতে যেতে পারেনি--একট! কাজে 

তারা৷ আটকে পড়েছিল। সকলে প্রণাম করে 
ফিরে এলে তারা ছুজন মহারাজকে প্রণাম করতে 

গেল। সেই সময় তাঁর ঘর থেকে দুজন ভক্ত 

বেরিয়ে এলেন। তাদের চেহারাক্ন ও পোশাকে 

ধনী ও শিক্ষিত বলে মনে হল ছুঞ্গন ব্রর্ষচারীর । 
তাঁর। বেরিয়ে যেতে ব্রঞ্ষচারী দুজন প্রণাম করতে 

ঢুকল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলে 

মহারাজ তাদের বারণ করেন। তারা ভয় পেয়ে 

গেল। ভাবল: মহারাজ তাদের প্রণাম করতে 

বারণ করলেন কেন? তারা৷ এমন কি অন্তায় 

করেছে যে আজ তাদের প্রণাম করার অধিকার 

নেই? এই রকম যখন তার! ভাবছে তখন মঠের 
ক্ষোরকার মূরতরাম প্রতিদিনের মতে৷ সেদিনও 
মহারাঞ্জকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে গেন। 



চৈন্র, ১৩৯১] 

মহারাজ তাকেও নিষেধ করলেন । সে সঙ্গে সঙ্গে 

করজোড়ে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করল : মহারাজ, 

আমিকি অন্যায় করেছি যে আমাকে প্রণাম 

করতে নিষেধ করছেন ? তখন মহারাজ বললেন : 

যারা একটু আগে প্রণাম করে গেল, তারা 
ভাল নয়। তুমি -_কে বল একটু গঙ্গাজল নিয়ে 
আসতে । মৃরতরাম সেবককে ডাকতে গেল। 

্রন্ষচারী ছুজন পিছনে নির্বাক বিন্ময়ে দাড়িয়ে 

স্পষ্টই লক্ষ্য করছিল মহারাজজীর পা! যেন যন্ত্রণায় 

আড়ষ্ট রয়েছে তখনও | সেবক গঙ্গাজল দিয়ে 

তার পা ধুইয়ে দিলেন। তারপর মহারাজ তক্ত 

মুরতরামকে প্রণাম করতে দিলেন। পরে দুজন 

ব্রহ্ষচারীও প্রণাম করে বেরিয়ে এল। তারা 

ভাবল : মহারাজ নিজে অপরের পাপ গ্রহণ 

করছেন, কিন্তু অন্য কাউকে যাতে সেই পাপ স্পর্শ 

করতে না পারে তার জন্য কত সতর্কতা ! 

নং 

জনৈক নবীন সন্যাসীর কেদার-বদরী-গঙ্গোত্রী 
প্রভৃতি তীর্থ-দর্শন এবং কিছুকাল উত্তরাখণ্ড 

তপস্ত। করার ইচ্ছা । তীর্ঘযাত্রার তিনমাস আগে 
থাকতে হরিদ্বারের একটি টিকিট কেটেছেন 

তিনি। কারণ পুজার সময় ট্রেনের টিকিট পাওয়। 
খুব মুশকিল। আনন্দে উৎসাহে নবীন সন্নাসী 

প্রস্তত হুচ্ছেন--শীতের কাপড়-জামা, টুকিটাকি 

মব জিনিসপত্র সংগ্রহ করে ফেলেছেন। 

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪। যাত্রার দুদিন আগে 
তিনি পৃজ্যপাদ মহারাজের আশীর্বাদ নিতে মঠে 

গেলেন। তিনি প্রণাম করে নিবেদন করলেন : 

মহারাজ, ২৪ তারিখ রাত্রে ছুন একপ্রেসে কেদার- 

ব্দরী-গঙ্গোত্রী তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করছি। 

পৃজ্যপাদ মহারাজ বললেন : বিহারের সহরসা 
জেলায় বন্যায় হাজার হাজার মান্য মরছে। 

তাদের সেবা করতে যাবে, না আগে কেদার- 
ব্দরী দর্শনে যাবে? এই ছুটোর মধ্যে কোন্টা 
তোমার ভাল বলে মনে হয়? স্বামীজী দুখেরিষ্ট 

স্বৃতির অর্ঘ্য ১৫১ 

মানুষের সেবার কথা বলেছেন। 
না করে তুমি তীর্থে যাবে? 

নবীন সম্ন্যসী কিছু সময় চুপ করে রইলেন। 
পৃজ্যপাদ মহারাজ আবার বললেন : কী তার্দের 
সেবা করবে, না তীর্ঘে যাবে ?--ছুটোর মধ্যে 

কোন্টি তোমার ভাল বলে মনে হয়? 
নবীন সন্ন্যাসী : মহারাজ, আপনি য। আদেশ 

করবেন আমি তাই করব। 

মহারাজ : তুমি কাল ভেবে বল। তীর্থে 
পরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এদের সেবার 
এক্ষুণি প্রয়োজন । আজ যাও,কাল এসে আমাকে 
বলবে তোমার কি ইচ্ছা । 

নবীন সন্গ্যাসী পরের দিন সকালে মঠে গিয়ে 
পৃজ্যপাদ মহারাজকে জানালেন : মহারাজ, 
আমি রিলিফেই যাব। --শ্ুনে মহারাজ খুব 
খুশি হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ 
করলেন। তীর্থে যাওয়ার তিনমাসের প্রত্ততি সব 
ভেস্তে গেল। নবীন সন্ন্যামী ২৩ সেপেম্বর অন্তান্ত 
সন্ন্যাসি-ব্রন্ষচারীর সঙ্গে পাটনায় রওন| হলেন । 

২৪ তারিখ দুপুরে তীরা পাটনা আশ্রমে 
পৌছে গেলেন। বিহার সরকার বন্যার কাজের 
জন্য সবরকম সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন । কিন্ত নানা কারণে সাহায্য করতে 
সরকার পক্ষের দেরী হচ্ছিল। দেরী করে ত্রাণ- 
কার্ধ যখন আরম্ভ হল তখন দেখা! গেল সেখানকার 
মানুষের সেবার প্রয়োজন অনেক কমে গেছে_- 
এত লোকের সেখানে দরকার নেই। ফলে 
অনেকে বেলুড় মঠে চলে এলেন। এবং উক্ত 
নবীন সন্নাসীকেও জানানো হল- পৃজ্যপাদ 
মহারাজ তাঁকে এইবার তীর্থ-দর্শনের অনুমতি 
দিয়েছেন। নবীন সন্্যাসী তো৷ আনন্দে আটখানা । 
তিনি ভাবতেই পারছিলেন না যে পৃজ্যপাদ 
মহারাজ তাকে যাওয়ার অন্মতি দিয়েছেন। 
তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন : পুজ্যপাদ 
মহারাজের ছুংখপীড়িত মানুষের জন্য একদিকে 
কী অপার করুণ, আর একদিকে নবীন সাধুর 
তীর্থ-দর্শন ও তপস্ঠার প্রয়োজনটিকেও উপেক্ষা না 
করা । মানুষের সেবা এবং ধ্যান-তপস্তা-পৃজ। তার 
কাছে উভয়ই সমান । “ড/০14: ৪0৫ ০1991), 
এবং (10179 ০1811 স্বামীজী এই ছুই 
শিক্ষাই পৃজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছিল । 

তাদের সেবা 



মহীরুহ 
সেনগুপ্ত শ্রীন্বনীল 

পচ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ] ও সংগ্কাত বিভাগের প্রান্তন অধিকতণা। 

শৈশবে এক বিশাল বটবৃক্ষকে ভালবাসতাম। প্রশ্ণ করি-_বোঝা নামল ? 
অন্তরের যত প্রশ্ন, যত ক্ষণিকের বেদনা, পেলেন কি আনন্দের বাণী? 
তার ছায়াতলে বসে অনুচ্চারিত কণ্ঠে পাব না মানে? এষে বীরেশ্বর-আনন্দের 

উজাড় করে দ্িতাম। খনি, 

কবে একদিন সেই বটবৃক্ষ হারিয়ে গেলে।  সর্বনিরানন্দ-_অপহারক বলে এ'রে গণি। 
তারপর জীবনের প্রশ্ন সধ্িত হতে হতে এই বিষণ সন্ধ্যায় বার্তী নেমে এল 

উত্তপ্ত হয়ে ফু'সতে লাগল নেই সে মহীরুহ নেই। 
উত্তর না পেয়ে । মহাজীবনের যাত্রা! সাঙ্গ করি-_ 

তাপদগ্ধ আমি সেই হারিয়ে যাওয়া মহাসমাধিতে লীন । 

বটবৃক্ষের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়লাম । নদী যথা নামরূপ ছাড়ি__ 

অবশেষে সেই বটবৃক্ষ নতুন আকারে মহাসমুদ্রে বিলীন। 

একদিন দেখা দিল । নিস্তব্ধ রজনী, মৌন গঙ্গাতীর | 
পরম করুণায় তার বিশাল ছায়াময় প্রাঙ্গণে অগণিত জনমোত মাঝে চলেছি-_ 

টেনে নিল। শৃত দয, 

অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলা প্রশ্নের জবাব মিলল।  প্রতিপদক্ষেপ র্লাস্ত ধীর । 

মাঝে মাঝে মনে হত এই শীর্ণকায় বৃদ্ধ আনত মস্তকে পাদপন্প স্পর্শ করি 

সন্যাসী-দেহ রেখে দিলাম আমার শেষ প্রণতি। 
এমন বিশাল মহীরুহ ? কান্নাভেজ৷ অবরুদ্ধ কে অস্ফুট প্রশ্মের 

ছত্রছায়ায় ধার অগণিত তাপদগ্ধজন জবাব মিলল, _ 

ছুটে আমে না, ঘুমায়ে পড়েনি মহীরুহ। 
জুড়া ইতে ক্রাস্তদগ্ধ হিয়া! ? রামকৃষ্ণ-মহামহীরুহে মিশে গিয়ে 

সারিবদ্ধ মানুষের মাঝে বেদনারিষ্ ঘটে নব সযোজন। 

: পরিচিত মুখ এ যাত্রার সাঙ্গ নেই, 
ধ্বীরপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, বছ সাধকের গাথা চিরন্তন প্রবাহিত 
ফিরে এলেন হাসিমুখে । এ মহাজীবন। 



স্ুভীষচন্দরের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক প্রসাদ বন্ধ 

১/ [ মাঘ, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 
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এর পরে স্থভাষচন্দ্ের জীবনের কলেজ-পর, 
মানে প্রেসিডেন্সি কলেজ-পর্ব। অত্যন্ত বিক্ষু্ধ এই 
কাল। তীব্র ধর্মান্গরক্তি, আবার কিছু-কিছু ধর্মীয় 

ধারণার বিয়োগ__এইকালেই ঘটেছে। রাজ- 
নৈতিক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যদিও তা গভীর 

হয়নি । কিন্তু তার কাজ রাজনৈতিক তরঙ্গের 
কারণ হয়েছে-_হ্বিখ্যাত ওটেন-প্রহার ঘটনার 

সত্রে। 

এই পর্ব সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ সংবাদ স্থৃভাষচন্দ্রের 

আত্মজীবনীতে রয়েছে-_সেই সঙ্গে আছে তার 

পত্রাবলীতে । উল্লেখযোগ্য স্থৃতিকথা। মিলেছে 

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডঃ স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

চারুচন্দ্র গঙ্ষোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার এবং 

দিলীপকুমার রায়ের রচনায়। 

প্রাপ্ত সংবাদগুলি ছুই অংশে বিভাজ্য-_-এক, 

ধর্মজীবন সংক্রান্ত, ছুই, সামাজিক ধারণা 

সংক্রান্ত । 

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভতি হয়ে 

স্বভাষচন্ত্র একটি বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছিলেন, যার অন্ততুক্তি স্থরেশচন্ত্র 

বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগলকিশোর আটঢ্য, প্রফুল্ল ঘোষ, 

হ্মন্তকুমার সরকার, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি । এই দলটি, স্বভীষচন্দ্র বলেছেন, “নিজেদের 

রামকৃষখ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার 

উত্তরাধিকারী বলে মনে করত।” “আমাদের 
নব্য বিবেকানন্দগোষ্ঠী বল। যেতে পারত ।” 

নুভাষচন্দ্রেরে উপর দলটির বিশেষ প্রভাব 
গোড়ার দিকে অবশ্যই ছিল। এই দলের সঙ্গে 

তিনি ধর্মমাধন! করতে নান। ধর্মীয় স্থানে ঘুরেছেন, 

নিয়মিত বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বরে গেছেন, শাস্তিপুরে 
৩ 

গিয়ে গেকুয়া পরে সন্্যাসী সেজেছেন, উদাত্ত 
কণ্ঠে স্তোত্রগান করেছেন ও বিবেকানন্দের রচনা 

পড়েছেন__-এসকলই সংশ্লিষ্ট স্থৃতিকথাগুলি থেকে 

পাওয়া যায়। কিন্তু এও দেখা যায়, স্থভাষচন্দ্র খুব 

বেশিদিন দলটির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে 

পারেননি । এমনই ছিল তার ব্যক্তিগত নীতি ও 

আদর্শের উপর নির্ভরতা এবং তাকে বাস্তবায়িত 

করার মতো শক্তি যে, গোষ্ঠিনির্দেশের সবটুকু 
মান! সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে । স্থভাষচন্দ্রের 

মতো মানুষ নিজের খাত নিজেই কেটে চলেন । 

প্রেসিডেন্সি কলেজ-কালেই দেখা যাবে 

স্থভাষচন্দ্রের জীবনে ধর্মসাধনা ও লোকসেবা-_ 

এই উভয়কে গ্রহণের ব্যাপারে মাত্রাভেদ ঘটে 

গেছে. এবং এক্ষেত্রেও স্ৃভাষ বিবেকানন্বকেই 

দিশারিরূপে পেয়েছেন । আগেই বলেছি-_-কটকে 

বিদ্যালয়-জীবনেই ধর্মসাধনার সঙ্গে লৌকসেবার 

আকাঙ্ষা জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্ত প্রাধান্য ছিল 

ধর্মমাধনার | প্রেসিডেন্সি কলেজ-পর্বে গোড়ার 

দিকে ধর্মসাধনার তীব্রতা অধিকতর হলেও 

শেষের দিকে লোকসেবার আপেক্ষিক প্রাধান্ত 

ঘটে যায়। এই মাত্রা-পার্থক্যের ক্ষেত্রে তীর 

কোন চিত্তসংকট ঘটেনি, কারণ বিবেকাননোর 

নির্দেশ ছিল আশ লোকসেবার জন্য এবং তিনি 

মেবাকে ধর্ম বলে নির্দেশ করেছেন। এরই সঙ্গে 

তৃতীয় মাত্র যুক্ত হবে__রাজনীতি। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশের কালে 

ধর্মান্ুরক্তি ক্ুতাষচন্দ্রকে কী দিয়েছিল সে সম্বন্ধে 

কিছু গতীর বিঙ্লেষণাত্মক উক্তি তিনি করেছেন। 

প্রথমত বলেন, শহর কলকাতার প্রলোতভনের 

গহ্বরে তিনি স্খণিত হয়ে পড়েননি রামরুষ্ণ- 

বিবেকানন্দের ধ্য়ি আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে 
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পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন বলে। জীবন সম্পর্কে 
তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন : আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও 
লোকসেবাই হবে লক্ষ্য, অর্থোপার্জনের চেষ্টা 

করবেন না, এবং জীবনসমস্যার গভীর বূপ বুঝতে 
ও তার সমাধান করতে দর্শন-চর্চা করে যাবেন । 

এই সিদ্ধান্তের মূলে রামকৃষ্:-বিবেকানন্দ, ধাদের 
তিনি “বাস্তব জীবনে যথাসম্ভব অনুসরণ করে" 

যাবেন। তারপর স্বভাষচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর, 

আত্মা, বা ধর্মের চরম মূল্য সম্বন্ধে যেপ্রশ্নই 
উত্থাপন করা হোক--ধর্ম তাকে “জীবনের গুরুত্ব 
বুঝতে শিথিয়েছিল। ধর্মাশ্রয়ে শরীর ও মনের 
নিয়মিত অনুশীলন করে তিনি শারীরিক ও 

মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। 

বনু প্রাচীনকাল থেকে অগ্যাবধি বর্তমান আস্তিকতা 

ও নাস্তিকতার দার্শনিক ছন্দের উল্লেখের পরে 

তিনি লিখেছেন, যাই হোক, আমার নিজের 
ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাধন! ছিল একটি বাস্তব প্রয়োজন । 

ফে-জ্ঞানগত সংশয় আমাকে পীড়া দিত তা 
নিরসনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং আমার মানসিক 

অবস্থা তখন যেরূপ টাড়িয়েছিল তাতে যুক্তিসঙ্গত 
কোন দর্শন ব্যতীত এ নিরসন সম্ভব হত ন|। 

বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে-দর্শন আমি 

খুঁজে পেয়েছিলাম তা আমার বাস্তব প্রয়োজন 

মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তাকে ভিত্তি করে 

আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন নতুন করে গড়ে 
তুলতে পেরেছিলাম_-তার সাহায্যে কয়েকটি মূল 
নীতি শিখেছিলাম যাদের দ্বারা সমস্ত বা সংকট 
দেখা দিলেই আচরণ বা কার্ষঘারা নিরসন করা 

সম্ভব হত।” 

একটি ক্ষেত্রে রামরুষ্ণের আদর্শ তার কঠিনতম 
অন্তর্যাতনার কারণ। রামকৃষ্খ কামপ্রবৃত্তিকে 

মোড় ঘুরিয়ে উধ্বায়িত করতে বলেছেন। 
যৌনপ্রবৃত্তির সঙ্গে তীব্রতম সংগ্রামে নিষুক্ত 

যুবক স্থভাষচন্ত্র অনুভব করেছেন- কামগ্রবৃত্তি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 

হয়তো দমন করা যায়, কিন্তু ভাকে উধ্বায়িত করা 
কার্ধত অসম্ভব__ও-কাজ রামরুষ্ণের পক্ষেই করা৷ 

সম্ভব। পরবতিকালে আত্মজীবনী লেখার সময়ে 

হুভাষচন্ত্র সংশায়িত প্রশ্ন তুলেছেন-_-যৌবনকালে 
প্রবৃত্তির সঙ্গে এই ধরনের আপসহীন সংগ্রামের 

ওঁচিত্য সত্যই আছে কিনা বিশেষত ধীরা 
সন্ন্যাসজীবন নয় জনসেবার জীবনকে বরণ 

করবেন? স্থুভাষচন্দ্র যখন আত্মজীবনী লিখছেন 

তখনই তিনি শ্রীমতী এমিল শেঙ্কলের সঙ্গে গ্রীতি- 

বন্ধ, সম্ভবত তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করেছেন 

সেক্ষেত্রে এ প্রশ্ন তিনি করবেনই। কিন্তু 

একথাও তিনি স্বীকার করেছেন- প্রবৃত্তির সঙ্গে 

সংগ্রাম তীর ক্ষেত্রে শুভদায়ী হয়েছিল । “যৌন- 

সংযমকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে যদি কোন তুল 

করে থাকি, সে তুলে সম্ভবত আমার ভালই 

হয়েছে, কেননা তার দ্বারা ঘটনাচক্কে আমি 

উপকৃত হয়েছিলাম । দৃষ্টান্তন্বরূপ বলতে পারি, 

এর ফলে নিজেকে এমন একটা জীবনের জন্য 

তৈরি করে তুলেছিলাম যা! চিরাচরিত পথ ধরে 
চলবে না, এবং যাতে স্বাচ্ছন্দ্য, স্থখ ও নিজের 

বৈষয়িক উন্নতির কোন স্থান নেই।” 

কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামের গচিত্যের 

বিষয়ে প্রশ্ন তোলার পরে, এঁ সংগ্রামের যে-সকল 

শ্তভফলের কথা তিনি বলেছেন (যা স্ভাষচন্দ্রকে 

সুভাষচন্দ্র করে তুলেছিল )-_তার দ্বার! ওঁচিত্য 

বিষয়ে তার উত্থাপিত সংশয় নিরতিশয় লঘু হয়ে 

পড়েছে। 

স্থভাষচন্দ্রের ধর্মোৎসাহের এক বিশেষ 

প্রকাশ-_সাধুসন্গ্যাসীদের মধ্যে গুরু সন্ধানের 
চেষ্টা এবং ১৯১৪ শ্রীষ্টাবধের গ্রীন্মের ছুটিতে ( বয়স 
তখন ১৭) ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ ও উত্তর 

ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শন । গুরু মেলেনি-" 

অধিকন্ত সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কিছু মোহভঙ্গ ঘটে- 
ছিল-_কারণ তিনি গুদের কথায় ও কাজে 
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পার্থক্য দেখেছিলেন, মুখে অ্বৈতবাদ কিন্তু কার্ধ- 
কালে ছাত্মার্গ ইত্যার্দি। (অর্থাৎ বিবেকানন্দের 
উক্তিকে( প্রত্যক্ষ করলেন তিনি !)। ভাল সাধুও 
দেখেছেন। বৃন্দাবনে বিখ্যাত বেষ্কব সাধু 

রামদাস ৰাবাজির সঙ্গে শঙ্করাচার্ধের অদ্বৈতবাদ 
নিয়েও আলোচন। করেছেন ৷ রামদাস বাবাজি 

তাঁকে ছ্বৈতবাদী বৈষবদর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা 

বোঝাতে চেয়েছিলেন । সুভাষচন্দ্র যদিও শঙ্করা- 

চার্ষের মায়াবাদকে “জীবনে মানিয়ে নিতে” পার- 

ছিলেন না, তার কাছে “রামকষ্ণ-বিবেকানন্দের 
শিক্ষা অধিকতর বাস্তব” বলে প্রতীয়মান হয়ে 

ছিল--তবু শঙ্করাচার্ধের মতকে তিনি হিন্দুধর্মের 
সার বলে তখনও মনে করেছেন, তাই রামদাস 

বাবাজির কথাকে পরিপাক করা সম্ভব হয়নি। 

কাশীতে তার সঙ্গে শ্রারামকষ্ণ-শিশ্ত স্বামী 

ব্রদ্মানন্দের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতের 

উল্লেখ স্থভাষচন্ত্র তার আত্মজীবনীতে করেছেন, 

যদিও ব্রদ্ধানন্দই যে তাকে কর্মজীবনে ফিরিয়ে 

দিয়েছিলেন তা বলেননি সেখানে । সেকথা 

কিন্তু তিনি বারবার বলেছেন বন্ধুবান্ধবদের 

কাছে, আর তীর তা লিখেও গেছেন । যথা, 

দিলীপকুমার রায় যখন নিজের বিষয়ে বলেছেন, 
কৈশোরে তিনি স্বামী ব্রদ্ধানন্দের কাছে গিয়ে 

ছিলেন, সেই মহাযোগীর দর্শনে পেয়েছিলেন 
অপরূপ শাস্তি--তীর মুখে সেকথা শুনে যুবক 

স্বভাষচক্জ্রের চোখ অশ্রসজল হয়ে উঠেছিল, 
দিলীপের দুহাত চেপে ধরে তিনি বলেছিলেন, 
“যে কৃপা পায় তার জীবন বদলে যায়ই।"' 
আমিও পেয়েছি এ-কপার আভাস । তাইতো 

চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হতে । এও 
তোমাকে ৰলেছি, এ রাখাল মহারাজই [ স্বামী 
ব্রন্ধানন্ন ) আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, 

বলেন, “তোমাকে দেশের কাজ করতে হবে? |” 
[ স্থতিচারণ', পৃঃ ৩২৭ ]। 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৫৫ 

পরে ইংলণ্ডে পাঠকালেও স্থুভাষচন্দ্র দিলীপ- 

কুমারকে একই কথা বলেছেন । [ এ, পৃঃ ৩৩৫ ]। 

এইসক্ষে স্থভাষচন্ত্র আরও বলেছেন, স্বামী 

ব্রধ্ধানন্দের উপদেশের পরে তিনি স্বামী বিবেকা- 

নন্দের লেখার দিকে ঝৌকেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি 
বদলে যায়। এক্ষেত্রে দিলীপকুমারের স্বৃতি হয়তো 

প্রতারণা করেছে, কারণ স্বামী ব্রন্ধানন্দের 

কথ! শোনার কয়েক বর আগে থেকে স্থুভাষ- 

চন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আকুষ্ট-_যে-কথা 

দিলীপকুমারের স্থৃতিকথার অন্যত্র পাওয়া! ঃযায়। 
এ কথার একমাত্র সঙ্গত অর্থ হতে পারে-_স্বামী 

ব্র্ধানন্দের কথা শোনার পরে তিনি বিশেষভাবে 

বিবেকানন্দের দেশপ্রেমাত্মক উক্তির বিষয়ে আকৃষ্ট 

হন--আর তা সত্য হতেই পারে, যা আমরা অন্ত 

স্থত্র থেকেও অনুমান করতে পারি । 

কিন্তু স্থভাষচন্ত্র কি স্বামী ব্রদ্ধানন্দের উপদেশ 

তৎক্ষণাৎ পূর্ণপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন? 

মনে হয় না। তিনি মনে করেছিলেন (আমার 

তাই অনুমান ), ব্রহ্মানন্দ যে গভীর অধ্যাত্লোকে 
স্বয়ং অধিষ্ঠিত, তার অধিকার ন৷ দিয়ে উপেক্ষা- 

ভরে ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্থৃভাষের পক্ষে তখনি 

বোঝ! সম্ভব হয়নি--ব্রদ্ধানন্দ কী পরিমাণে লোক- 

চরিত্র অন্গধাবনে সমর্থ। বৌদ্ধিক অথবা 

আধ্যাত্মিক, যে-শক্তিতেই হোক, স্বামী ত্রদ্ধানন্দ 

মানবচরিত্রের গভীরে সহজে প্রবেশ করতে 

পারতেন, তেমন ভূরি-ভূরি দৃষ্টাস্ত তার জীবন- 

কাহিনীতে মেলে । স্ভাষচন্দ্রকে দেখেই তিনি 

বুঝেছিলেন, তীর আসল কর্মক্ষেত্র কী। তদনুযায়ী 

তাকে ঘরে ফিরতে বলেন। ঘরে ফেরার 

ব্থসরাধিক পরে এক চিঠিতে (৩,১০৭. ১৯১৫) 

স্থভাষ লেখেন : “একদিকে""ব্রন্মানন্দের কথা 

মনে পড়ে--অপরদিকে পাশ্চাত্য আদর্শ--[১16 
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অপরদিকে পাশ্চাত্তদদের প্রকাণ্ড 1800:810, 

তাহাদের বিজ্ঞান দর্শন, তাহাদের আবিষ্কৃত ও 
উদংভাবিত অদ্ভুত জ্ঞানরাশি।” পরিষার বোবা 
যায়, স্থভাষচন্দ্র এখনও চিন্তায় ও কর্মোদ্ধেশ্রে 

সম্পূর্ণ স্ুস্থির হননি, নচেৎ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠত--এঁ ছুই জীবন-সত্যের সমন্বয়ের কথাই 
স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, এবং ব্রহ্মানন্দ 
স্বয়ং আত্মলীন পুরুষ হয়েও এ সমন্িত জীবনের 

সন্ধানে সভাষচন্ত্রকে প্রণোদিত করেছেন । 

প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে লেখা চিঠিতে 
(১৯. ৬. ১৯১৪) সন্তানের আবেগ উত্তাপ 
যথেষ্টই আছে দেখা যায়। হাওড়ার এক গণত্কার 

গণন! করে তার পরিবারের লোকজনদের বলেন, 

বিরোধীশক্তির বাধায় স্ভাষ সঙ্গ্যাপী হতে 

পারবেন না, সংলারী হবেন-_তাতে স্থভাষচন্দ্রে 

প্রতিক্রিয়া : “তাঁর মাথায় লাঠি, তিনি কচুপোড়া 
জানেন ।” বাবার লঙ্গে জীবনোদ্দেশ্ট নিয়ে 

একান্ত আলোচন! কালে তিনি সঙ্গ্যাসের পক্ষেই 

বলেছিলেন । ম। ও বাবার শ্রেহাবেগ সম্বন্ধে 

অত্যন্ত মানসিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন । তাঁকে 

ফিরে পেয়ে মা আর্তনাদ করে বলেছিলেন, 

“আমার মৃত্যুর জন্য তোমার জন্ম।” সংযত 
গম্ভীর পিতা৷ পর্যন্ত স্থভাষকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে- 

ছিলেন। স্বভাব লিখেছেন, “তার। কাদিলেন, 
আমি হাসিলাম।* পিতা যখন মহধি দেবেন্দ্রনাথ, 
কেশবচন্দ্র সেন বা শ্রারামকষের আদর্শের কথা 

তুলেছিলেন--তখন স্থভাষ বলেন, “বিবেকানন্দের 
1862] হচ্ছে আমার 10981.7 

কিন্তু বিবেকানন্দের কোন্ আইডিয়াল? 
অথব1, বিবেকানন্দের আইডিয়ালকে স্থভাষচন্তর 

কিভাবে বুঝেছিলেন ? 
প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হবে স্থুভাষচন্দ্রের গুরু- 

সন্ধানের অন্ত একদিকে দুটি দিলে । 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 

স্থভাষচন্্র পণ্ডতিচেরীতে যোগরত 

শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষাৎ গুরুবূপে পেতে চেয়ে- 

ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখি, প্রেলিডেন্সি 

কলেজে তার ছাত্রাবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ সন্বদ্ধে নান। 

ধরনের কথা ও কল্পনায় চারিদিক পূর্ণ ছিল, 

যথা, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি 

অলৌকিক শক্তিসহ অবতীর্ণ হয়ে ভারতকে 

স্বাধীন করে দেবেন। এহেন কল্পনার মাদকতায় 

আচ্ছন্ন হয়েও স্ৃভাষচন্দ্ের বুঝাতে অস্থৃবিধা হয়নি 

যে, “মানুষের মন যখন কোন অলঙ্য্য প্রাকৃতিক 

বাধার সম্মুখীন হয় তখন তা আধ্যাত্মিক উপায়ের 

আশ্রয় গ্রহণ করে।” স্থভাষচন্দ্রকে কলেজ- 

জীবনে আকুষ্ট করেছিল অরবিন্দের রচন| ও পত্র, 

যার মধ্যে ছিল “আধ্যাত্মিকত।-মিশ্রিত রাজ- 

নীতি ।” আর স্থভাষচন্দ্রকে সত্যকার মুগ্ধ করে- 

ছিল অরবিন্দর “গভীরতর দর্শন”__য। যোগ- 

সমন্বয়-তত্বের মধ্যে প্রকাশিত । অরবিন্দ-দর্শন 

তাঁকে একটি অন্তঃক্ষয়কারী দার্শনিক দ্ন্দ থেকে 

মুক্ত করে। স্থভাষচন্দ্র যখন সন্নাপী হতে 

চেয়েছেন তখন সন্সামীদের প্রধান আচার্ধ 

শঙ্করাচার্ধের মায়াবাদকে তিনি প্রাণপণে জাকড়ে 

ধরতে সচেষ্ট। কিন্তু স্থভাষচন্দ্রের রক্তে ছিল 

এই বাস্তব জীবনের প্রতি ভালবাসাঁ_সেখানে 

শঙ্করাচার্ধের মায়াবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তার 

কাছে প্রদ্দাহী অগ্নি। গুরু-সন্ধানে বেরিয়ে 

রামদাস বাবাজির কাছে তিনি শঙ্কর-বিরোধী 

কথা শুনে খুশি হতে পারেননি অথচ তখনই তাঁর 

মধ্যে শঙ্করের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদ জেগে উঠেছে। 

প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে আলোচনাকালে 

শঙ্করাচার্ধের দর্শনের প্রতি গ্রীতি দেখিয়ে “কর্ম 

সত্য জগন্সিথ্যা” তত্বকে পারমাধিক সত্য বলে 

স্বীকার করার কালেই তিনি বলেছেন, বিবেকা- 

নন্দ আমার আদর্শ-_-যে-বিবেকানন্গ, তার মতে, 

শঙ্করাচার্কে দংশোধিত আকারে উপস্থিত 



চৈত্র, ১৩৯১] 

করেছেন । আত্মজীবনীতে অরবিনা-দর্শনের 

গ্রতি কৃতজ্ঞত। জানিয়ে তিনি বলেছেন_-তা 

শঙ্করাচার্ধের মায়াবাদ কাটিয়ে উঠতে তাঁকে 

সাহায্য করেছিল। তিনি একথা স্বীকার 

করেছেন, “এক ও বন, এবং ঈশ্বর ও স্থির মধ্যে 
সমন্বয়” তিনি রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ লাভ 

করেন, ত। তাঁর মনে রেখাপাতও করেছিল, কিন্ত 
“তখনও পর্যন্ত ত৷ মায়ার বন্ধন থেকে” তাঁকে 

মুক্তি দিতে পারেনি--যা! করেছিল অরবিন্দর 

“আত্ম! ও জড়, ঈশ্বর ও স্থির মধ্যে সমন্বয়” এবং 

“যোগসযন্ব়” । তিনি বলেছেন, “চরিত্রকে সব 

দিক দিয়ে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞান, তক্তি ও 

কর্মের প্রয়োজনের কথ। অবশ্য বিবেকানন্দ স্বীকার 

করেছেন, কিন্তু যোগের সমন্বয় সম্বন্ধে অরবিন্দের 

ধারণার মধ্যে মৌলিক ও অতুলনীয় কিছু ছিল।” 
তিনি শেষ করেছেন এই বলে, “অবরবিন্দকে 

মানবসমাজের আদর্শ গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে 
হলে যা আবশ্টিক ছিল তা হুল সক্রিয় জীবনে 

তার প্রত্যাবর্তন |” 

এই রচনা থেকে স্ভাষচন্দ্রের কৈশোর ও 

যৌবনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সংকটের বূপ 

অনেকটা বুঝতে পারি। প্রথমত, তার মধ্যে 
সন্গ্যাসের একট প্রবল প্রেরণ। ছিল; দ্বিতীয়ত, 

সন্গাস-বিরোধী টানও অনুরূপ প্রবল। এই ছুই 

প্রাস্তকে মেলাবার চেষ্টায় নিয়োজিত তিনি, এবং 

যথাসস্তব তাতে দমফল। কিন্তু এ ছন্ব চলাকালে 

তিমি জ্ঞতে বা অজ্ঞাতে অপরের প্রতি অবিচার 

করেছেন। 

কথাট। ব্যাখ্যা করলে এই দীড়ায়। সন্ন্যাসের 

প্রতি আকর্ষণে তিনি মায়াবার্দী, শঙ্করের 

অস্থগামী। বিপরীত আকর্ধণে শঙ্কর-বিরোধী। 

শহ্কর[চার্ধের প্রভাব কাটাতে সহায়ক বলে 

অরবিন্দ-দর্শনের প্রতি অনুরক্ত, এবং সেজন্য 

এমনকি নিজ আরাধ্য বিবেকাননা অপেক্ষ। দর্শশ- 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৫৭ 

ক্ষেত্রে অরবিন্দকে গভীরতর বলতে ইচ্ছুক । এই 
কথ| বলার সময়ে বিস্বৃত__বিবেকানন্দ প্রচলিত 

অর্থে দার্শনিক নন, তিনি পথ প্রদর্শক, এবং 

দার্শনিকর! তাঁর থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিতের অনুসরণে 

পূর্ণায়ত দর্শন রচনাকারী, যা! শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ 
করেছেন। আরও লক্ষণীয়, হ্ৃভাষচন্দ্রের বিবেকা- 

নন্দ-বিষয়ক প্রচুর বক্তব্যের মধ্যে বিবেকানন্দ 
দর্শনের গভীর অংশের কোন উপস্থাপন! নেই। 

অপরদিকে আবার তিনি দার্শনিকভাবে 

শ্রীঅরবিন্দকে গ্রাহ মনে করেও, কেন শ্রীঅরবিন 

সক্রিয় জীবনে প্রত্যাবর্তন করছেন না, তাই নিয়ে 
অবুঝ অভিমানে, এমনকি অভিযোগে মুখর ৷ তা 

করবার সময়ে বিস্বৃত হয়েছেন যে, দার্শনিকরা বা 

অধ্যাত্ব-দার্শনিকরা! হসংহত চিন্তার দ্বারা যে তত্ব 

উপস্থিত করেন, তাকে লোকজীবনে বাস্তবায়িত 

করার দায় তারা বহন নাও করতে পারেন । 

এক্ষেত্রে স্ৃভাষচন্ত্রকে প্রত্যাবর্তন করতে 

হয়েছে বিবেকানন্দের কাছেই-ধার মধ্যে তিনি 

নিজ জীবনের বৃহতীরুত প্রতিরপ দেখেছিলেন, 

যদ্দিও স্বীকার্ধ, এই দুইজন স্বরূপত ছুই প্রান্তবতী 

__বিবেকানন্দ স্বরূপে সন্যাসী, আর স্থৃভাষচন্ত্র 

স্বরূপে সংসারী। কিন্তু বিবেকানন্দের ছিল 

মানুষের জন্য অনন্ত ভালবাসা, তাই তাঁর 

সন্ন্যাসের উত্তরীয় তিনি মানুষের আশ্রয়ের জন্ত 

বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন ; আর স্ৃভাষচন্দ্রের ছিল 

সন্গ্যাসের প্রতি উৎকণ্টিত গ্রীতি-সন্াসের 

ত্যাগকে চরিত্রে জালিয়ে রেখে তিনি লৌকিক 
মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন । 

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সুভাষচন্ত্রের আকধণ- 

বিকর্ষণ-কথা দিলীপকুমার নান প্রসঙ্গে বলেছেন। 

মান্দালয় থেকে দিলীপকুমারকে লিখেছিলেন, 

“আমি তোমার সঙ্গে একমত যে মান্থষের পক্ষে 

নির্জন ধ্যানের প্রয়োজন আছে, কোন-কোন 

সময়ে এই ধ্যানের কাল বেশি হওয়াও অবাঞ্চনীর 



১৫৮ 

নয়। কিন্ত এতে একট! বিপদ আছে-_বেশিদিন 
সমাজের জীবনযাত্র! থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে কর্ম- 
ষোগের দিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।” 

[ “আমার বন্ধু স্থতাষ+, পৃঃ ৯২ ]1 ১৯২৮ শ্রীষ্টাবে 

কলিকাতা কংগ্রেস চলাকালে যুবসন্মেলনে 
স্থভাষচন্দ্র পণ্ডিচেরীর দর্শন, য| নির্জন ধ্যানে 

উৎসাহদানকারী, তাকে প্রকাশ্থে আক্রমণ করে- 

ছিলেন। তারপর ১৯৩০ খ্রীষ্টা্ধে জেল থেকে মুক্ত 

হবার পরে, তাকে আধ্যাত্মিক শান্তি দেবার জন্য 

উৎকষ্ঠিত দিলীপকুমার যখন পণ্ডিচেরীর আশ্রমে 
তাঁকে প্রবেশ করাতে ব্যস্ততা দেখিয়েছেন, তখন 

উত্যক্ত স্ভাষচন্ত্র কঠোরভাবে পত্র লিখে 
দিলীপকুষারকে নিরস্ত করেন। দেশের সেবা 

সম্তানের৷ অন্ধ বিশ্বীসের পিছনে ছুটবে, মানুষকে 

ভগবানের আসনে বসাবে, সেই সকল অবতারেরা 

নিধিবাদে ভক্তদের ঘাড়ে চড়ে বসবেন-এই 

মনের দেন্তে তার ক্ষোভের সীমা ছিল না। তিনি 
প্রশ্ন করেছিলেন, “যোগ জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, 

_ শ্ীঅরবিন্দের এই বাণীর সঙ্গে তোমাদের নির্জন 
জীবনযাত্রার মিল কোথায় ?” [ এ, পৃঃ ৯৮-- 

৯৯ ]| দিলীপকুমার একই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 

প্ স্থভাষ ] মনে করত যে, অন্তত তারতের 

ছুদিনে দিশারি এক বিবেকানন্দই হতে পারেন, 
আর কেউ নয়। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে ছিল 

দোমনা। কখন-কখন তার নানা গভীর 

বাণীতে অভিভূত হত বটে, কিন্তু তার দেশের 

কাজ ছেড়ে একাস্তভাবে অজ্ঞাতবাম বরণ করে 

নেওয়াতে কিছুতে তার মনপ্রাণ সায় দিত না। 

বলতো প্রায়ই, “তার আধ্যাত্মিক এন্বর্য ও শক্তি 

নিয়ে তিনি যদি আমাদের তামনিকতার ব্বপাস্তর 

ঘটাতে না পারেন তবে তিনি কিসের যোগী" ?” 
স্থভাষচন্ত্র এর সঙ্গে যোগ করতেন, “বেশিদিন 

সর্ববিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে মানুষের কর্মশক্তি 

নিস্তেগ হগ্নে যায় বলেই আমার ভয় হ্য়ষে, 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ্ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

শ্রীঅরবিন্দকে আমরা হারিয়েছি বা । সামাজিকতা 

ও নিঃসঙ্গতা, ছুয়ের হার্মনিতেই একজন মন্ত মাচুষ 
গড়ে ওঠে, ষেমন বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ । 

শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রতিভাবান সন্দেহ নেই, 
কিন্তু-_।” | স্বৃতিচারণ, পৃঃ ৩০৫ ]। দিলীপ যখন 

তর্কচ্ছলে শ্রীরামক্জের সর্বাত্মক ঈশ্বরমুখিতার 

কথ তুলতেন তখন ন্থৃভাষচন্দ্র তাকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছিলেন--মোক্ষলোভী বিবেকানন্দের প্রতি 

রামকৃষ্ণের উক্তি-_-“আমি ভেবেছিলুম, তুই 
বিরাট বটবৃক্ষ, বুজনের আশ্রয় হবি,” ইত্যাদি । 
[ এ, পৃঃ ৩৩৬ _-৩৭]। মূঢ় গুরুভক্তিকে আক্রমণ 

করলেও পাছে এ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে তুল 
বোঝা হয় তাই তিনি দিলীপকুমারকে স্মরণ 

করিয়ে দেন, “তুমি তো জানো, গুরুবাদকে আমি 

অশ্রদ্ধা করি না_-নিজেও তো আমি রামরুফ- 

বিবেকানন্দের ভক্ত । কিন্তু অন্ধ গুরুবাদের যে 

বিপদ আছে সে সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার । 

"আমাদের ক্লিব্যের মূল কারণ এই [ধরনের ] 
গুরুবাদ। গুরুবাদ আমাদের কর্মপ্রেরণাকে নষ্ট করে 

দিয়েছে ।” [ আমার বন্ধু ৃতাষ', পৃঃ ১০৫ ]। 

বিপরীত চিন্তায় আন্দোলিত সৃভাষচজ্ের 

অনহিষ্ণুতা রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে এঁকালীন 

অযৌক্তিক সমালোচনাতেও দেখা যায়। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থভাষচন্ত্র যে-গোীর 

অন্তভূক্তি হয়েছিলেন সেই “নব্য বিবেকাননাগোষ্ঠী' 
মনে করতেন, রামু মিশন কেবল হাসপাতাল 

ইত্যাদির সাহায্যে সেবাকাজ করে স্বামীজীর 
শিক্ষাকে অবহেলা করছেন। আর এই গোঠী 

সমাজসেব! বলতে বুঝতেন “জাতীয় পুনরগঠন, 
প্রধানত শিক্ষাক্ষেত্রে” এই কাজ রাম 

মিশন অবহেলা করেছে ধরে নিয়ে এরা তাকে 

কার্ধকর করতে চেয়েছিলেন । “আমাদের নব্য 

বিবেকানন্দগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেস্ত ছিল--শুধু 
মতবাদের ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তব জীবনেও ধর্ম ও 



চস ১৩৪৯১] 

জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সমম্বয়সাধন করা ।” 

বলাবাহুল্য এখানেও সুভাষচন্দ্র যৌবনের 
ভাবাবেগে ভাবতে ভূলে গিয়েছিলেন, রামকৃষ্ঃ 

মিশন লল্ন্যাসী সংঘ, তার অন্ততূক্তি মানুষেরা 

মঙ্গ্যাসের সাধনা হিসাবেই লোকসেবার ব্রত 

নিয়েছেন_-জাতীয় পুনর্গঠনের মূল ভার নেবার 
দ্বায় বৃহত্তর জনসাধারণের- মুষ্টিমেয় কিছু 

সন্ন্যাসীর নয়। পরবতিকালে রামকৃষ্ণ মিশনের 

কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধ জানিয়ে, এবং তাতে যথা- 

সম্ভব সাহায্য করে, সুভাষচন্দ্র তার প্রথম যৌবনের 

একদেশী মনোভাবের সংশোধন করেছিলেন । 

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরলে দেখব, গুরু-অন্বেষণে ব্যর্থ 

স্থভাষচন্ত্র ক্রমেই সন্াস-সাধনা থেকে সমাজ- 

সেবার দিকে ঝু'কেছেন । তার এ সময়ের সেবা- 
মূলক কাজ, শিক্ষামূলক কাজ, এমন কি যুবসংগঠন- 

মূলক কাজের উল্লেখ তিনি আত্মজীবনীতে 
করেছেন। চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ম্বতিকথায় 

জানিয়েছেন, ১৯১৫ খ্রীষ্টাৰে স্থভাষচন্দ্র তার 

কয়েকজন বন্ধুর লঙ্গে মানিকতলা ও অন্য একটি 
জায়গার বন্তীতে নৈশ বিষ্ভালয় খুলে জনগণের 

মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা সঞ্চারের চেষ্টা করে- 
ছিলেন--সে প্রেরণার উৎস বিবেকানন্দই। 

ওটেন-ব্যাপারে বিশ্ববিদ্তালয় থেকে বহিষ্কৃত 

স্থভাষচন্ত্র কটকে ফিরে গিয়ে কিভাবে স্বামীজীর 
মূল আদর্শ অনুযায়ী “বহু তরুণ একত্র করে তাদের 

দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন 

ব্ভাগ-সহ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন”-_তার কথা 
স্থভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে বলেছেন । 

সমকালীন চিঠিপত্রে দেখা যায়, স্থভাষচন্জর 
তখন আত্মগ্রস্ততির জন্য 40191159088] 1016- 

78186101, চাইছেন-এবং 10061169189] 

16620.) [১২,৪১৫ পত্র]। ভারতীয় 

যুবকদের জন্য বিবেকানন্দের আকাঙ্িত 

আঘর্শকে তিনি নিজের আঘর্শ বলে ঘোষণা 

স্থভাষচন্ত্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৫৯ 

করেছেন : “যাক, আমি এখন বুঝিতেছি যে, 
মাস্থব হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই : (1) 
10909010018 ০0106 789 (2) 791০৫8০% 

০1 085 9:98606 (3) 0:001060 01 016 

00616.৮ [৩১,৮১৫ পত্র ]। দর্শন-চর্চার 

প্রয়োজনীয়তার কথ! জোরের সঙ্গে বোঝাতেন, 
কারণ তা আবেগকে সংযত করবে, চিন্তায় 

আনবে প্রণালীবদ্ধ শৃঙ্খলা । জীবনের মৌল 
আদর্শকে কী প্রকার সংঘাতের মধ্য দিয়ে 

অগ্রসর হয়ে উপলব্ধি করতে হবে তা বোঝাতে 

বিবেকানন্দের উক্তির সাহাধ্য নিলেন : “নিজের 
বর্তমান জীবনকর্ম _সমস্ত 11810018185 করিবার 
জন্য একটা 1819901)/ যে-রকম করে হউক 

গঠন কর। তারপর এ অন্থসারে জীবন 
চালাও-_এদ্দিকে মনের ভিতরে সেটাকে প্রত্যেক 

মুহূর্তে ভাঙে এবং গড়ে।_৫95০/ 80৫ 
0010800000৮ 106 10108165669 11710081) 

90100100091 90918500061010 ৪00 ৫651৫0- 

0০0--50170601)106 ০80180% ০০76 ০3 91 

10011311078. 10210 0:0০95509 0108 [1008 

(01018161210. 16 10108 10259 00021) 

1000108156610168. 11116 10161 116.% 

[ ১৬. ৯. ১৫ পত্র ]। বিবেকানন্দের ভাবনা 

ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল তীর পত্রে : “পাহাড়ে 
বেড়াতে-বেড়াতে এই কথা খুব মনে হয়_-চাই 
শিরায়-শিরায় রজোগুণ। চাই লক্ষের দ্বারা 
পর্বত উল্লজ্ঘন। যখন আর্ধগণ এইরূপ করিত 
তখনই তাহার্দের ক হইতে বেদগান ধ্বনিত 

হইয়াছিল ।:*"₹/5 1505 ০০৪10 (01) 1136 

18100 ০01 ০০1. 010)--005 98০0:6৫ 131119- 

1885. ভারতে যদি কিছু অমূল্য-যর্দি কিছু 

ভাল থাকে-যদ্দি কিছু গৌরব করিবার থাকে 

--সে সবের স্বৃতি হিমাচলের সহিত জড়িত। ” 
| ১৯, ১০. ১৫ পত্র ]। 



১৬৩ 

জীবনের এই পর্বে শ্রারামকষ্চ অপেক্ষা 

ৰিবেকানন্দই স্থৃভাষচন্দ্রের মৌল প্রেরণা-কারণ 

--তাই বলে তিনি রামকষ্ণকে বিস্থৃত হুননি। 

একটি পত্রে বলেছেন, ইন্দ্রিয়পরায়ণত। বাঙালীর 
ছুর্বলতার মুখ কারণ [ কথাটি বিবেকানন্দ 

বিশেষভাবে বলেছিলেন]; তাই তাকে 
4০901680 করিবার জন্য একদল কঠোর 

170168010 1117010165-বিশিষ্ট যুবকবৃন্দ চাই। 

দেশের লোকের চোখ খুলে দেওয়া চাই। 

বাস্তবিক রামকষ জাতীয় চরিত্রের মূল ধরে- 
ছিলেন ।” [৮ ১২.১৫ পত্র ]। 

এর মাস দশেক আগে একটি চিঠিতে 

| ৩. ১০১৪ ] তিনি যেভাবে রামকৃঞ্জ-চিত্র 

একেছিলেন, তাতে বিহ্বল ভক্তি আর ভালবাস। 

ছাড়া কিছু ছিল ন! : 
“মনে পড়ে একটি চিত্র--কালীমন্দির 

দক্ষিণেশ্বরে । সম্মুখে খড়গহস্তা মা কালী-__ 

আনন্দময়ী--শিবের আসনের উপর অধিষ্ঠিতা__ 
শতদলবা সিনী-_তার সম্মুখে একটি বালক-_বালক 

উচ্ছোধন [৮৭তম বধ_-৩য় সংখ্যা 

হইতেও বালপ্রকৃতি-_-আধ-আধ স্বরে কাদিতেছে, 
এবং কাকে যেন ভেকে-ডেকে বলিতেছে-_'মা, 

এই নাও তোমার ভাল--এই নাই তোমার 

মন্দ। এই নাও তোমার পাপ--এই নাও 
তোমার পুণ্য । করালমুখী ভীষণদংগ্টা মা 

অল্লেতে সন্তষ্ট নয় সব গ্রাম করিতে চায়__ 

তাই ভালও চাই, মন্দও চাই-_পুণ্যও চাই, 

পাপও চাই। বালককে সবই দিতে হইবে-_- 

ন1 দিলে শাস্তি নাই-_-মাও ছাড়িবে না। 

“বড় কষ্ট । মাকে সব দিতে হইবে। ম৷ 

কিছুতেই সন্তষ্ট না-তাই কাদিতেছে এবং 

বলিতেছে--এএই নাও, এই নাও । দেখিতে- 

দেখিতে অশ্রধারা বন্ধ হইল-_গণ্ুস্থল ও বক্ষ 
শুকাইল-_হৃদয় জুড়াইল--হৃদয়ে আর কিছু নাই 
-_ যেখানে ভীষণ কণ্টক যন্ত্রণা দিতেছিল, তার 

চিহুও নাই-সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে 
ভরিয়! গেল। বালক উঠিল। আপনার বলিয়। 

তার আর কিছু নাই_-সব দিয়ে ফেলেছে । 

“বালকটি রামরুষট |” [ ক্রমশঃ ] 

আহবান 
শ্রীকশান্ন লাহিড়ী 

কিশোর কবি । শ্রীঅরাবন্দের ইংরেজী কাঁবতার ছায়া অনুসরণে স্তবক রচনার প্রয়াস। 

জগত্মাঝারে কর সন্ধান তাহার 

আপন স্বরূপ তারে জেনো, নৃপবর ! 

আত্মারে ঘেরিছে, হের, অজ্ঞানতমসা . 

নিজ অভিলাষে। হিয়ে লয়ে সত্যতৃষা 
অবিষ্ঠার অন্ধযাম করো! করো জয় ! 

পূর্ণ নিরস্তকুহক শান্ত জ্যোতির্ময় ॥ 



সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ও শ্রীশ্রীচৈত্যদেৰ 
স্বামী পরাশরানন্দ 

অধ্যাপক, বরচ্মচারি-শিক্ষণকেল্্, বেলুড় মঠ। 

দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে 

পরিব্রাজক শ্রীক্ুষ্ণচৈতন্য ভারতী বিষ্যানগরের 

গোদাবরী নদীর তীরে এসে উপস্থিত, _সেখানেই 

সন্ধান মিলল রায় রামাননোর | প্রথম সাক্ষাতেই 

উভয়ে আলিঙ্গনে বন্ধ হলেন। পুণ্যতোয়। 
গোদ্দাবরীর তীরে শ্রীচৈতন্ত-অবতারের একটি 

মধুরতম অধ্যায় শুরু হল- প্রসঙ্গ ছিল সাধ্য-সাধন 
তত্ব। জীবের সাধ্য বস্ত কি, আর ত৷ পাবার 
উপায়ই বা কি--এই হল বিষয়; বক্তা রায় 

রামানন্দ, আর শ্রোতা স্বয়ং শ্রীকষটৈতন্য,_ 
আশ্চর্ষো বক্ত। কুশলোহন্য লদ্ধ1,__বহিমুখ জীব 

সংসারী জীবনে থেকে কিভাবে শ্ীভগবানে ভক্তি 
নিবেদন করে চিত্তস্তদ্ধি করবে এই দিয়ে শুরু 

হল আলোচনা । বায় রামানন্দ পুরাণ, ভাগবত 

ও গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, 

_-সেই প্রাকৃত জীব কিভাবে শ্রীভগবানে ভক্তি 

লাভ করে ধীরে ধীরে ভক্তে পরিণত হয়। 

তারপর তক্তি আরও উচ্চ অবস্থায় ভক্তের 

হৃদয়ে প্রেমসর্ধার করে এবং সে প্রেমাভক্তি লাভ 

করে, তাও বায় ব্যাখ্যা করলেন। কিন্ত 

চৈতন্যদেবের তৃপ্তি যেন হচ্ছে না,_তিনি আরও 

এগিয়ে যেতে বলছেন। ভগবানের সঙ্গে 

প্রেমিক ভক্তের দিব্য সম্বন্ধ এবার রায় শুরু 

করলেন, দাস্তভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাবও 

ব্যাখ্যা করলেন,_-ভগবানের এখ্বর্ব নেই, চোখ 
ধাধানে! দীপ্তি নেই। তিনি আপনার থেকে 

আপনার জন হয়েছেন ; তারপর কাস্তাভাবের 

| অম্ৃতধারা বধিত হুল,_সেই ব্রজগোপীদের 
লীলামৃত ধার! গৃহ-স্বামী, আত্মীয়-্বজন, কুল- 

মান সব কিছু পরিত্যাগ করে শ্রীরষ্ের জন্য 
উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন, কোনও বাধাই তাদের 

ূ 

কাছে বাধ। হয়ে ওঠেনি. চেতন্তদেবের 

আনন্দ আর ধরে না,_তিনি মহানন্দে বলে 

উঠলেন, তুমি আমায় খুবই আনন্দ দিলে,_ 

সাধ্যের শেষ সীম! এই পর্যন্ত ঠিকই, কিন্ত তোমার 

হ্বদয়-ভাগ্ডারে কিআর কিছুই অবশিষ্ট নাই? 
রায় রামানন্দ হলেন নির্বাক, বিশ্মিত, অধোমুখ 3 

ভাবলেন যে, এর পরও কি আর কিছু জিজ্ঞাস! 

থাকতে পারে? তারপর মহাপ্রভৃকে তৃপ্ডিদানের 

উদ্দেশ্টে তার ব্বদয়-ভাগ্ারের সর্বশেষ অমৃতধারা 

একটি দৌহার মাধ্যমে প্রকাশ করলেন,_ 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল 

অন্থদিন বাঢ়ল অবধি না গেল । 

ন সো রমণ, হাম ন রমণী, 

দুহু মন মনোভব পেষল জানি 

__গান স্তনে শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখ সপ্রেমে 
চেপে ধরলেন,_যেন বলতে চাইলেন এই 

গোপনীয় প্রেমের তত্ব সাধারণের জন্য নয়। 

প্রেমবিলাম বিববাদের চরম যে পরিণতি, 

প্রেমাম্পদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া_এ 

সাধারণের জন্য নয়; তত্ব হিসাবে, সিদ্ধান্ত হিসাবে 
চিক; ঠিক জগতে অতি সামান্য কয়েকজন উত্তম 
অধিকারীর জন্য,_কিস্ত সেই বৃত্তের বাইরের 

জন্য নয়,তার্দের জন্ত আগের অবস্থা পর্যন্ত । 

সাধ্-সাধন তত্বের চরম পরিণতি যা “ন 

সো রমণ, হাম ন রমণী'-এই দৌহাচ্ছলে রায় 

বললেন, এই ভাবটি কিরূপ ? 

সাধনার উচ্চ অবস্থায় সাধক সমস্ত মন-প্রাণ- 

চিত্ত দিয়ে গ্রীভগবানের উপাসনা শুরু করে ক্রমে 

তার সকল এখর্ধ তুলে তাকে আপনার জন, 
প্রেমাম্পদ বলে ভাবতে শুরু করে ; এই আপনার 

জ্ঞানে তীর প্রতি আব্দার-অন্গরোধ-অভিমান- 
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তিরস্কার ইত্যাদি যে-সৰ ভাবের সঙ্গে সে পরিচিত 
সেই ব্যবহার চলতে থাকে । অবশেষে ভাব- 
রাজ্যের চরমে সাধক প্রেমাম্পদের চিন্তায় 

সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে যায় এবং (প্রেমেরই প্রবল 
টানে তীর সঙ্গে মিলিত ও এক হয়ে অছৈতভাব 

উপলব্ধি করে থাকে । এই হচ্ছে 'ন সে। রমণ, 

হাম ন রমণী” ভাবের ভিতরের কথ 

ভাবরাজ্যের চরমে সর্বভাবের অতীত অদ্য়- 

বস্তর উপলব্ধির কথা প্রথমে স্ববিরোধী মনে হয় 

এবং আমার্দের অভ্যস্ত মন মানতেও চায় না। 

আর তাছাড়া ভক্তিপথের আচার্ধগণ এবং উন্নত 
সাধকগণও ও-কথা না বলায় আমর। যেন গ্রহণ 

করতে চাই না। আমর! তাঁদের নির্দেশ মতো 

চরমে চিন্ময় দেহে বৈকুণে বা গোলকে শ্রীভগবানের 

নিত্য সেবকরূপকেই সাধ্য-বস্তর চরম বলে ভেবে 

নিয়েছি; কিন্তু ভক্তিপথের আচার্গণ বাইরে 

প্রচার না করলেও তারা নিজেরা সেই অবস্থ! 

লাভ করেছিলেন ধার সম্বন্ধে শ্রীভগবান গীতায় 

বলছেন, “যদ্গত্বা ন নিবতস্তে তদ্ধাম পরমং মম” । 

পরমকারুণিক শ্রীভগবান করুণাবশতঃ শ্কৃষ্ণলীলায় 

গোপগণকে এই স্বং লোকং তমনঃ পরম্”_- 

গোলকধাম বা বৈকুঠদর্শন করালেন যার সম্বন্ধে 
শ্রীমপ্ভাগবতকার ব্লছেন,_ 

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ ব্রদ্ধ জ্যোতিঃ সনাতনম্। 

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ে। গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ 

(শ্রীমস্ভাগবত, ১০।২৮।১৫ ) 
_প্রীর্ক গোপগণকে যে মায়াতীত ধাম 

দেখালেন তা সত্ম্বরূপ (নিবিকার ), চিৎস্বরূপ, 

অপরিচ্ছিন্্, ন্বপ্রকাশ, আগ্যন্তরহিত এবং 

সর্বব্যাপী । সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ ত্রিগুণাতীত 

অবস্থায় এই ধামের দর্শশলাভ করে থাকেন। 

এটি ব্র্মজ্জানের অবস্থ। এবং ব্রন্মজরা এই অবস্থাই 

প্রাপ্ত হন। কৃষের ঠিক ঠিক ভক্ত অর্থাৎ 

সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরক্রন্মের একনিষ্ঠ ধ্যানিগণ জ্ঞান- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্য ৩য় সংখ্যা 

লাভাস্তে মায়ার তিনগ্ুণ--সত্ব, রজঃ ও তমঃকে 

অতিক্রম করে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দস্বর্ূপ 

স্বপ্রকাশ ব্রন্ধের সঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত হন। 

গীতার পরমধাম বা ভাগবতের গোলক 

হচ্ছে সেই অবস্থা যেখানে সাধক ইষ্টের সঙ্গে 
এক হয়ে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন অর্থাৎ 

ব্রহ্ষকে ঠিক ঠিক জেনে ব্রদ্ষই হয়ে যাচ্ছেন, 
মুনের পুতুল সমুদ্রের সঙ্গে মিশে ত্দাকারাকারিত 

হয়ে যাচ্ছেত_নিজের সবরকম স্বাতন্ত্্য বিসর্জন 

দিয়ে । 

শ্রচৈতন্যদেবের মতে, পুরুষ হচ্ছেন একমাত্র 

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের 

যাবতীয় পদার্থ হচ্ছে তার মহাভাবময়ী প্ররুতির 

অংশসন্তুত, স্ৃতরাং তার স্ত্রী। অতএব তক্তিকামী 
জীব শুদ্ধ, পবিত্র জীবন যাপন করে নিজেকে 

সেই পরমপুরুষের স্ত্রী জ্ঞান করে তাঁর উপাসন৷ 
করে যাবেন, তাকে কিভাবে আনন্দে রাখ। যায় 

এই চেষ্টা করে যাবেন। কৃষ্ণের সুখে স্থৃী, 

কৃষ্ণের ছুঃখে ছুঃখী এই ভাব নিয়ে সাধন করতে 

সেই পরমপুরুষের কৃপায় তার পরমাগতি ও 

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়। হাজার হাজার 
ভক্তিপথের সাধকদের মধ্যে বিরল কেউ সেই 

“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” নিবিশেষ চরম 

অদ্বৈতবস্ত উপলব্ধি করেন। আচার্ধপুরুষ, 

ধারা লোকশিক্ষ। দিতে এসেছেন, সর্বসাধারণের 

জন্য এই চরম অনুভূতির কথা প্রচার 
করেননি, কারণ তারা হয়তো ভেবেছিলেন, 

সকল কল্যাণগ্ুণের আকর ফড়েশ্বপূর্ণ 

শ্রভগবানের সঙ্গে মলিন বুদ্ধিমুক্ত সাধারণ জীবের 
স্বরূপদৃষ্টিতে একস্বপ্রচারে ভক্তিপথের সাধকের 

তত্তির হানির সম্ভাবনাই বেশি; এতে সাধকের 

উপকার থেকে অপকারই বেশি হতে পারে। 

তাই আচার্ষের৷ মেই একত্ব-রস আম্বাদ করলেও 

সাধারণের জন্য সেই ভাবকে নিন্দাই করে 



চৈত্র, ১৩৯১] 

গেছেন। উচ্চ-অধিকারী ভক্ত কিন্ত ভক্তির 
শেষ সীমায় এসে উপলব্ধি করেন, 

তক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তব্বতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তাদনন্তরম্য। 

(গীতা, ১৮1৫৫) 

_-সেই ভক্তি (জ্ঞানমিশী ) দ্বারা তিনি আমার 

সর্বব্যাপী স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হন এবং 

আমার স্বরূপজ্ঞান হওয়ার অব্যবহিত পরে আমার 
যথার্থ স্বরূপে প্রবেশ করেন। জ্ঞান ও ভক্তির 

সমন্থয়কারীরূপে বিখ্যাত মধুন্দন সরম্বতী এই 
শ্লোকের ভাষ্ে লিখছেন, “মামদ্বিতীয়মাত্মানম- 
ভিজানাতি সাক্ষাৎ করোতি। যাবান্ বিভুমিত্যশ্চ 
যশ্চ পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দঘনঃ সদা বিধ্বস্তসর্বো- 

পাধিঃ অখট্করস একস্তাবন্তঞ্চাভিজানাতি । 

ততো মামেবং তন্বতো জ্ঞাত্বা অহমন্ম্যখগ্ডানন্দা- 

দ্বিতীয়াং ব্রদ্ষেতি সাক্ষাৎরুত্য বিশতে অজ্ঞানতৎ- 

কার্ধনিবৃত্তৌ সর্বোপা ধিশুন্যতয়া মন্দ্রপ এব ভবতি। 
--আমাকে অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে 

সাক্ষাৎকার করে। আমি যেপরিমাণ অর্থাৎ 

আমার স্বরূপ যেবিতৃও নিত্য এবং আমি যাহা! 

অর্থাৎ পরিপূর্ণ সত্য, জ্ঞান ও আননন্বব্ধপ সর্বদা 
সর্বপ্রকার উপাধিরহিত, অখণ্ড একরস এবং 
এক-__সেইরূপে আমার সাক্ষাৎকার করে। 

তাহার পর, এই প্রকারে আমার তত্বতঃ জানিয়। 

অর্থাৎ আমি অখণ্ড আনন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মন্ববূপ 

হইতেছি, এইরূপে সাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞান ও 

তাহার কার্ষের নিবৃত্ত হুয়া সকল প্রকার 
উপাধিশুন্য হইয়! সৎম্বরূপ হইয়া! যায়” 

যে সচ্চিদানন্দধনমৃতি প্রীকুষ্ণের চিন্তায় ও 
তার ধ্যানে সাধক এতদিন তন্ময় হয়েছিলেন, 
শ্রীতগবানের অপার করুণায় ভক্ত তাঁর আসল 
যে রূপ, সেই অস্তিত্ব-জ্ঞান ও আনন্দান্বরূপ ভাব 
উপলব্ধি করেন। ভগবানের চিন্ত। রূপ থেকে 

অরূপে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত নিজেকেও 
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আর কোনরূপ বূপধারী বা উপাধিবিশিষ্ট ভাবতে 
পারেন না। ক্ষুদ্র সীমার ভাব থেকে তিনি 

ভূমা বা অসীমের ভাব প্রাপ্ত হন,__দীমাবন্ধ 
ভাবের সঙক্ষে একাত্মভাব থেকে তিনি অসীম 
নিরাকার ভাবের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে 

থাকেন এবং চরমে নিগু৭ নিরুপাধি নিধিশেষ 
্রন্ষস্বরূপ হয়ে যান। 

সাধ্-সাধন তত্বপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু গোপীদের 

যে প্রেমাতক্তির কথা শুনে অতিশয় আনন্দলাভ 
করেন, নিজেও যে প্রেমাভক্তি আম্বাদ করতেন 
সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। শ্রীরুষেণের 

প্রতি গোপীর্দের অলৌকিক প্রেম, আকধণ, 
তন্ময়তা, ব্যাকুলতা-_এগুলির সঙ্গে আমরা 
পরিচিত। কিন্তু এটিই সব নয়। দীর্ঘ বিরহের 
পর কুরুক্ষেত্র-তীর্থে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাত 
কবলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 

হি সর্বভূতানামা দিরস্তোহস্তরং বহিঃ। 

ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভৃবাযুর্জর্যাতিরঙ্গনাঃ ॥ 
(শ্রীমগ্তাগবত, ১০1৮২।৪৬) 

_-হহে অঙ্গনাগণ ! আমি সর্বব্যাপী জগদীশ্বর | 
ভূতমান্তরেই আদি কারণরূপে এবং 
অবসানের স্থলরূপে আমিই বিদ্যমান রহিয়াছি। 
ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই সার এবং সর্বস্বূপে 

যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত প্রতীত হইতেছে, 
আমিও সেইরূপ দেহীর দেহরূপে বাহিরে এবং 

অন্তর্ধামিরপে নিরস্তর বিরাজ করিতেছি ।, 
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেঘাত্মাত্মনা ততঃ । 
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্ঠতাতাতমক্ষরে ॥ 

(এ, ১০৮২1৪৭ ) 
_-এই সমগ্র ভূতনিচয় পঞ্চমহাভূতে বিদ্যমান 

রহিয়াছে; কিন্তু আত্ম! জীব ভোক্কৃরূপে তাহাতে 
ব্যাণ্ড হইয়া জীবস্বের সাধন করিতেছে । এই 
উভয় জড় ও চেতন ভাব এক আমা হইতেই 
উৎপন্ন এবং আমাতেই বিরাজ করিতেছে ; কিন্তু 



১৬৪ 

আমি অক্ষয় এবং অব্যয়রূপে নিত্য সর্বজ্র অবস্থান 

করিয়া থাকি ।” 

শ্রীকষের এই তত্বোপদেশে গোপীদের হাদয়- 
মালিন্য চিরকালের জন্য বিদায় নিল; তীঁদের 

অজ্ঞান পুরোপুরি চলে গিয়ে তীঁর। জীবনুক্ত 

হলেন। এগ-গ্রসঙ্গে শুকদেব বলছেম,_ 

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কষ্ণেন শিক্ষিতাঃ | 

তদহুস্মরণধবস্তজীবকো শান্তমধ্যগন্ ॥ 

(এ, ১০।৮২।৪৮) 

_-এিই প্রকার অধ্যাত্মতত্বের উপদেশে গোপীগণ 

শ্রীকষ্ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়! ভগবৎ তত্বের স্বরূপ 
অবধারণে জীবত্বের কোশস্বরূপ স্থুল-স্থক্ষ-কারণ 

ভেদে উপাধিত্রয়ের উল্লজ্ঘনে তদীয় পরম গতি 
লাভ করিলেন ।; 

এই অবস্থা ও জ্ঞানীর জীবনুক্ত অবস্থা একই 

শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ আলোচিত সাধ্য-সাধন 
তত্বের পর্ধবসান হচ্ছে এইখানে £ “ন সো রমণ, 

হাম ন বমণী' দোহার নিগুঢ় তাৎপর্য হচ্ছে এই। 

পূর্বের আলোচনা! থেকে আমরা বুঝতে 

পারলাম, লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ ভক্তির 

অবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বাইরে ভক্তির ভাব 

প্রচার করলেও তিনি নিজ অন্তরে জ্ঞানের 

চরম লক্ষ্য অদ্বৈতবস্তর আম্বাদনেই নিমগ্ন 
থাকতেন। এই চরম উপলব্ধিতে পেশীছানোর 

জন্য, এই শেষধাপে যাওয়ার জন্য শ্রীরামরুষ্ণের 
হ্যায় তিনিও যথাবিধি সন্ন্যান অবলম্বন করে- 

ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন শ্রীশস্করাচার্ধ 
প্রবতিত দশনামী সন্গ্যাসি-সম্প্রদায়ের আচার্ষ 

শ্রীমৎ কেশব ভারতীর কাছ থেকে । গুরুর কাছ 
থেকে সন্গ্াসের মহাবাক্ শোনার পর মনন 

নিদিধ্যাসনের অল্প আয়াসমাত্রেই তীর মন 

নিধিশেষ নিগু৭ তত্ব স্থির হয়ে নিবিকল্প সমাধির 
আনন্দে বিলীন হয়ে গেল; মন একটু বাইনের 

উদ্বোধন [ ৮*তঙ্গ বর্ধ--৩য় সংখ্যা 

দিকে এলে সেই পরমতত্বকেই সর্বস্র দেখে যো 

মাং পশ্ঠতি সর্বত্র, সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি*--সেই 

শ্রীক্ণকে জীব-জগৎ প্রকৃতির সকল বস্তুতে দেখে 

ভাবাবস্থায় সাত্বিক বিকারারির শুরু হুল--মন 

আরও বাইরের দিকে এলে শ্রীক্চের আর্শনে তার 

বিরহে আতি-বিলাপ-্রন্দন করতে লাগলেন । 

মহাপ্রভুর এই তিন অবস্থা-_অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্দশ। 

ও বাহ্দশ! নামে জগতে বিখ্যাত। সন্যাসগুর 

কেশব ভারতী শিষ্তের এই তিন অবস্থা ক্রমান্বয়ে 

হতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন । মহাপ্রভু সন্ধ্যাস 

গ্রহণ করেন মত্যজীবনের ঠিক মধ্যরেখায় চবিবশ 
বছর বয়সে ; তারপরে তার চব্বিশ বছরের লীল৷ 

কিন্তু সন্াসের ম্-উচ্চ আদর্শে সমুজ্জজল ও 

মহীয়ান। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আহার-বিহারে 
তিনি নিজে এবং তার অন্তরঙ্গদের এই আদর্শের 

প্রতি নিষ্ঠাবান রাখতে তীর যে আন্তরিক চেষ্টা 
তা সকলেরই সঙ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

শাস্ত্র বলছেন, সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চনের 

সঙ্গে সংম্বব রাখবেন না। ঢেতন্তদেব অর্থের 

সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ তো রাখতেনই না এমন কি 

খুব প্রিয়জনের জন্য অর্থভিক্ষাও তিনি করতে 

চাইতেন না। একবার তার অন্তরঙ্গ রায় 

রামানন্দের সহোদর গোপীনাথের ছুই লক্ষ 
কাহন কর পাওনা হয়,-্রাজ৷ প্রতাপরুত্র 

তা জানতেন না; কিন্তু রাজপুত্রগণ এই কর 

আদায় করতে গিয়ে গোপীনাথের ব্যবহারে অত্যন্ত 

অপমানিত বোধ করায় তার মৃত্যুদণ্ড দেন। 

ভক্তগণ চৈতন্তদেবকে এই ঘটনা জানালে কিন্ত 
তিনি একেবারেই বিচলিত হুলেন না। ভক্তগণের 

আশা ছিল রাজ। প্রতাপরুত্রও মহাপ্রতুর একজন 
ভক্ত,-তিনি রাজাকে কর মকুব করতে বললে 

গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু, 

শুনি মহাগ্রতু কহেন সক্রোধ বচনে |, 
“মোরে আজ! দেহ সবে যাইব রাজ-স্থানে | 



চৈল্ত, ১৩৯১ ] 

তোমা-সবার এই মত রাজঠাঞ্ডি যাঞ | 

কৌড়ি মাগি লই আমি আচল পাতিয়া ॥ 

পাচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ 

মাগিলে বা দিবে কেন ছুই লক্ষ কাহুন॥” 

(শ্রীশ্ীচৈতন্তচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম পরি. ) 

যাই হোক রাজ। প্রতাপরুদ্রের কানে এসংবাদ 
যাওয়ামাত্র তিনি সমুদয় কর মার্জনা করলেন ও 

গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হল। 

' জীবনের শেষপাদে যখন বাহ্ জগতের সঙ্গে 

সম্পর্ক তার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে, 

একদিন বেড়াতে বেড়াতে মধুর গীতগোবিন্দের 

গান শুনে তিনি ভাবোনম্ত্ত হয়ে উঠলেন। 

স্থললিত তক্তিগীতি শোনামাত্র তিনি গায়কের 

দর্শনের জন্য এবং তাকে প্রেমালিঙ্গন করার জন্য 

ফ্রতপদে অগ্রসর হলেন। সেবক গোবিন্দ তার 

সঙ্গেই ছিল। একটু এগোনর পর সেবক বলে 
দিল এই গল! বামাকঠ্ঠের, কোনও দেবদাসী 

হয়তো গাইছে । সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন,_ 
মহাগ্রভূর পা হয়ে গেল স্থির,_-গোবিন্দ সাবধান 

করে দেওয়াতে তিনি অতিশয় খুশি হলেন। 

প্রভূ কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন। 

স্্ীপরশ হইলে হইত আমার মরণ ॥ 

এখণ শোধিতে আমি নাবিব তোমার । 

গোবিন্দ কছেন জগন্নাথ রাখেন মুই কোন ছার ॥ 

প্রভূ কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা। 

ধাহা তাহা মোর রক্ষায় সাবধান হইব ॥ 

(শ্রীস্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 
সঙ্স্যাসগ্রহণের পর সাধারণতঃ তিনি নারী 

সম্ভাষণ করতেন না। নিত্যানন্দ সাহচর্ধে একবার 

যখন শাস্তিপুরে অছ্ৈত-ভবনে এসেছিলেন, তখন 
সেখানে প্রাচীন রমণীগণও তাকে দুর থেকে 

দেখেই ক্ষান্ত হতেন । 
পূর্বব কৈল প্রভু সবার মিলন । 
শ্রী সব দূর হৈতে কৈল প্রতু দরশন | 

সাধ্য-সাধন তত্ব ও ্রীপ্ীচৈতন্তদেব ১৬৫ 

একবার মহাগ্রত্র সেবার জন্ত ভক্ত ছোট 
হরিদাস শ্রীগ্রভুরই অস্তরঙ্গ সাড়ে তিনজন পাত্রী”র 

অন্যতম! প্রৌঢ়া সাধিকা মাধবী দাসীর কাছ 
থেকে সুগন্ধি শালি-অন্ন ভিক্ষা নিয়ে আসেন। 
মহাপ্রতু অল্নগ্রহণ করে সব জেনে অত্যন্ত গম্ভীর 

হয়ে যান। 
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্ররূতি সম্ভাষণ । 

দেখিতে না৷ পারি আমি তাহার বদন ॥ 

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 

দারু-প্রকৃতি হরে মিনির মন ॥ 

আজি বিঃ এই মোর আজ্ঞা পালিবা । 

ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবা ॥ 

( চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ২য় পরি, ) 

ছোট হরিদাল মর্মাহত হয়ে প্রাণের বোনায় 

তিনদিন উপবাসে রইলেন। তীর অন্তরঙ্গ তক্ত- 

গণ চৈতন্যর্দেবকে ভক্ত হবিদদাসকে ক্ষমা করার 

জন্য বারবার আবেদন করলে তিনি বজ্র স্ায় 

কঠোর হয়ে বললেন+_ 

নিজ কার্ধে যাও সবে ছাড় বৃথা কথ।। 
পুনঃ কহ যদি আমা ন। দেখিবে হেথা ॥ 

এক বছর ছোট হরিদাস তার এই কাজের 
জন্য অন্তাপ অনুশোচনা করে শেষে অ্রিবেণী- 

সঙ্গমে দেহ বিসর্জন করলে মহাপ্রত্থুর ভাবগন্ভীর 
উত্তর এল,_ 

প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত । 

ভবিস্ততে তার নাম করে তার অন্থগাষিগণ 

আদর্শত্রষ্ট যেন না হন, তাই তার এই কঠোর 
বিধান। কীর্তনানন্দে সংজ্ঞাহীন ভক্তিরসে আধ্ুত 

চৈতন্তদেবের আবার সঙ্গ্যাসের আদর্শের প্রতি 

এরূপ নিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চৈতন্ত- 

চরিতাম্ৃতকার লিখছেন, 

মধুর চৈতন্য লীলা সমুপ্র গম্ভীর | 

লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর। 



১৬৩ 

শাস্ত্র বলছেন, “জিতং নর্বং জিতে রসে”, 

জিহ্বা-ইন্দ্রিয় সংযত থাকলে অন্য সব ইন্ট্রিয়ই 
সংযত থাকবে । সন্ন্যানীর জিহ্ব!-লাম্পট্য থাকবে 

না,_তার আহার শরীর-মন-বুদ্ধিকে সুস্থ-সবল 
রেখে শ্রীভগবানের ম্মরণ-মনন করার জনা ; পরস্ত 

উদরপৃতি বা রসাম্বাদ করার জন্য নয়। অদ্বৈত 
আচার্ষের গৃহে মহাপ্রভু এসেছেন,- প্রিয়তম 

শ্রীকষ্ের ভোগের উপকরণ বিবিধ অন্নব্যঞরনাদি 

দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন” 

এছে অন্ন যে কষ্ণকে করায় ভোজন । 

জন্মে জন্মে শিরে ধরে” তাহার চরণ ॥ 

( চৈ. চ. মধ্যলীলা, ৩য় পরি ) 

কিস্ত সেই সব প্রসাদ যখন তাঁকে দেওয়। হল, 

নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টা্ন দেখে তিনি বলে 
উঠলেন,_ 

প্রভু কহে-_“সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ । 
ইহা! খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয-বারণ ।” 

সন্গ্যাপী হবেন নিরতিমানী ও নিরহঙ্কারী,_ 

তার অভিমান ও অহঙ্কার দূর করার জন্য তিনি 
গৃহস্থের ছারে দ্বারে ভিক্ষা করবেন, পবিভ্র মাধু- 
করী অল্নে তিনি জীবনধারণ করবেন । সঙ্গ্যাসি- 

অগ্রণী চৈতন্যদেবও নিজে প্রায়ই সঙ্গীদের 

অপেক্ষা না রেখে ভিক্ষায় বার হতেন । নীলাচলে 

যাওয়ার পথে উদ্দেশে গঙ্গাঘাটে নেমে নান 

করলেন। এরপর-_ 

এক দেবস্থানে প্রভু থুইয়া৷ সভারে । 
আপনে চলিল৷ প্রভূ ভিক্ষা! করিবারে ॥ 

আচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরহ্ুন্দর | 
সভেই তগুল আনি দেয়েন সত্বর | 

হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে। 

ন্যাসিরূপে ভিক্ষ।-ছলে জীব ধনা করে ॥ 

(প্রীচৈতন্যভাগবত, অস্তযখণ্ড) 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৩য় সংখ্যা 

সঞ্চয়ের ইচ্ছা! সন্্যাসীর কাম্য নয়, _তিনি 

হবেন পুরোপুরি ঈশ্বরনির্ভর, তার দেহধারণের 

জন্য যা প্রয়োজন তা' শ্রীভগবান দেখবেন । 

ভগবানে একশরণ যতির বা ভক্তের 'যোগ” ও 

ক্ষেম। তিনিই বহন করেন। দণু-কমণুনু; 

বহির্বাস ইত্যাদি ছাড়া পরিব্রাজক সন্ধ্যাসীর 
আর কিছুই থাকবে না। ইহ-পরলোক তার 

ভোগেচ্ছা বা ভোগের উপকরণ কিছুই থাকবে 

না। সন্গ্যাসী চৈতনাদেব সঙ্গীদের বলে দিলেন/_- 

কৌপীন-বহির্বাস আর জলপাজ, 

আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে, এই মাত্র। 
কিন্ত নিজে কিছু না নিলেও সঙ্গীসাথীর৷ কে কি 

নিলেন? পুরীর পথে মহাপ্রভু চলতে চলতে 

অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। তারপর, 

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সব৷ প্রতি । 

কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥ 
কেব! কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল । 

নিষ্ষপটে মোর স্থানে কহুত সকল ॥ 
সবে বলে প্রতু বিনা তোমার আজ্ঞায়। 

কার ত্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার & 

শুনিয়। ঠাকুর বড় সন্তোষ হইল1। 
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ব কহিতে লাগিলা ॥ 
প্রভূ বলে কাহার যে কিছু না লইল|। 
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥ 

(এ, অস্ত্যথণ্ড ) 

অন্তরঙ্গ ভক্তদের জীবনও যেন ত্যাগ ও 

বৈরাগ্যের দৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় 
এদিকে তীর সদা সতর্কদৃষ্টি ছিল। তখন তিনি 

কাশীতে সপার্ণ অবস্থান করছেন ; সনাতন 

গোস্বামীকে এক ব্রাক্ষণ তার বাড়িতে রোজ ভিক্ষা! 

গ্রহণ করতে ব্লায় গোম্বামীজী উত্তর দেন তিনি 

মাধুকরী করবেন, এক বাড়িতে রোজ তিক্ষা 

করবেন না । এই বৈরাগ্যের কথ শুনে চৈতন্যের 

খুব আনন্দ, তিনি অপরের কাছেও এই বৈরাগ্যের 



চৈজ্র, ১৩৯১ ] 

প্রশংসা করছেন। কিন্তু তীর দৃষ্টি বারেবারেই 

গিয়ে পড়ছে সনাতনের গায়ের ভোট কম্বলটির 

দিকে; মহাপ্রভুর মনের কথ। জানতে পেরে 

গোস্বামীজী সেটি একজনকে দিয়ে দেন। সব. 

ঘটনা জেনে চৈতন্যদেব আনন্দে বললেন, _ 

গ্রতৃ কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার। 
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ 

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ । 

রোগ খণ্ডি সছৈষ্ঠ না রাখে শেষরোগ ॥ 

(চৈ. চ. মধ্যলীল1, ২০ পরি.) 

প্রায়ই তার ভাব হওয়ায় বায়ু চড়ে থাকত, 

সেজন্য তক্জেরা নবদ্বীপ থেকে স্থগঞ্ধি চন্দন তেল 

নিয়ে নীলাচলে এসেছেন- তীর শ্রীঅঙ্গে লেপন 

করলে পিত্ব-বাুর প্রকোপ অনেক শান্ত হবে, এই 

তাদের ইচ্ছা! । কিন্তু তার কাছে এখবর পৌছানো 

মাত্র তিনি রেগে বলে উঠলেন,_ 

সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার । 
তাতে স্থুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ 

জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জলে । 

তার পরিশ্রম হবে পরম সকলে ॥ 
(টৈ. চ. অস্ত্যলীল।, ১২ পরি.) 

আহারে বিহারে কঠোর ব্রতী সন্ন্যাসী মহাপ্রতু 

মাটিতে শুকনে৷ কলাগাছের খোলার উপর 

শুতেন ; এতে তাঁর কোমল ভাগবতী তন্গুতে ব্যথা 

হয় দেখে জগদানন্দ একটি গেকুয়া কাপড়ে তুলা 

ভরে পাতল। তোষক করে সেবক গোবিন্বের 

হাতে দিলেন। মহাপ্রভু এই শধ্যা-পরিবর্তন 

দেখলেন, কিন্তু তুলার তোষকে না শুয়ে পুঅরায় 

কলার শরলার উপরই শুলেন। পাশেই ছিলেন 

স্বরূপ দামোদর) 

স্ব্ূপ কহে “তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি । 

শয্য। উপেক্ষিলে পণ্ডিত ছুঃখ পাবে ভারি ॥” 

প্রভু কহেন “থাট এক আনহ পাড়িতে। 

জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় তুঞ্াইতে ॥ 

সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। 
আমারে খাট তুলী বালিস। মন্তক মুণ্ডন ॥ 

সাধ্য-সাধন তত্ব ও ভ্রীপ্রীচৈতন্তদেব ১৬৭ 

ধিনি বিদৎসন্্যাসী, আত্মজ্ঞানী তার অবস্থ। 
কিরূপ? “ন এক:_তিনি একা তীর সঙ্গী নেই। 

নাম-ক্ধপের গ্রহেলিক। তার কাছ থেকে বিদায় 

নিয়েছে। ভ্রিগুণময় প্রকৃতির সব খেল! তিনি 

সাক্ষীরূপে দেখে যাচ্ছেন, তিনি আত্মক্রীড়, তিনি 

সকলের হ্ৃদয়েই সেই ভগবানকে দেখে রাগ-দ্বেষ- 

রহিত হয়ে আত্মপর ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেন-__ 
এই হচ্ছে অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন তির অবস্থা | ছুরাচার 

দানীর অর্থদাবী করার সময় মহাপ্রভু উত্তর 
দিচ্ছেন।_ 

প্রভু কহে জগতে আমার কেহ নয়। 
আমিও কাহার নহি কহিল নিশ্চয় | 
এক আমি দুই নহি সকল আমার । 
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥ 

( শ্রীচৈতন্তভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ) 
উপরের যতৎ্কিঞ্চিৎ আলোচন। থেকে আমরা 

কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি, সন্ন্যাসের আদর্শের 

প্রতি তার নিষ্ঠা কি উচ্চস্তরের ছিল। কারণ তিনি 
জানতেন, তিনি তিলমাত্র এই আদর্শ থেকে সরে 

এলে পরে তার অন্ুগামীরা অনেক সরে যাবেন 

এবং আদর্শত্রষ্ট হয়ে যাবেন। 

আমাদের €চাখের সামনে অ্বৈতবাদী 

সন্যাসী, মুগ্ডিতমস্তক, গৈরিকধারী শ্রীরুষ্ণটচৈতন্ত- 

ভারতীর চিন্রই যেন সমুজ্জল রাখি, যিনি একদিকে 

ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে ভাবসমাধি প্রাপ্ত 

হয়ে ভুলুস্ঠিত হচ্ছেন, পুক্রযোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে 
ধার অশ্রধারা মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে, আবার 

পরক্ষণেই যিনি অন্তরের অন্তরে জ্ঞানের চরম 

লক্ষ্য অদ্বৈততত্ব আন্বাদন করছেন। সন্গাসী 

জগদ্গুরু হিসাবে তিনি কামিনী-কাঞ্চন ও যাবতীয় 
ইন্জ্িয়ভোগ্য বিষয়ে চরম বৈরাগ্য দেখিয়ে এক 
এতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জ্ঞান 

ও ভক্তির চরম সমন্বয়কারী দেবমানব শ্রীশ্রচৈতন্য- 
দেবের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি তবেই আমরা বুঝতে 
পারব ও অন্তান্য অবতারলীল৷ বোঝা ও আমাদের 

পক্ষে অনেক মহজ ও সর্বাঞ্গহন্দর হবে। 



শুধু বাণী নয়_জীবনী 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 

খ্যাতনামা চিকৎসা-বজ্ঞানী এবং লেখক। ভূতপ্ব" অধাক্ষ, কলিকাতা চ্কুল অবং 

ধপক্যাল মোঁডাঁসন। 

যে সব নৃপতি, বীর যোদ্ধা, রাস্্ীয় নেতা, 

কিংবা চিন্তানায়ক মানবসমাজকে পরিচালিত 

করে আসছেন, বা যাদের ভাবধারা আদিযুগ্ 

হতে আজ পর্যন্ত মমাজকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

পরিচালিত করেছে, তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান 

অধিকার করে আছেন আচার্য এবং অবতার- 

পুরুষগণ। এই পর্যায়ে পড়েন যীখুগরষ্, বুদ্ধদেব, 

মহম্মদ গ্রভৃতি। এদের বাণী নান! ধর্মীয় গ্রন্থের 

মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে পথনির্দেশ 

করছে । কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে 

যে, এই দব অবতারপুরুষের কার্যাবলী তাদের 

আশপাশের কয়েকজন শিশ্তকে এমনভাবে 

প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাদের জীবনকে এমন- 

ভাবে পরিবপ্তিত করে দিয়েছিল যে, সেই সকল 

শিশ্তাই তীদের গুরুর ভাবধারার বাহক ও প্রচারক 

হন। এবং তাদের দেখে আরও হাজার হাজার 

লোক অবতারগণের বাণীগুলি গ্রহণ করতে 

থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে-_এই বাণীগুলি কি শাশ্বত 

সত্যবৌধক বলেই মান্থষের মনে এরূপ উচ্চস্থান 

লাভ করতে পেরেছে, না এদের পশ্চাতে 

এই সব মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবনচর্যাই 

বামীগুলিকে অমন শক্তিশালী করেছে! এই 

আলোচনায় আসতে গেলে অপেক্ষাকৃত 

সাম্প্রতিক কালের মহাপুরুষ বা অবতারগণই 

আলোচ্যবিষয় হওয়া বিধেয়, কারণ এদের 

জীবনী নানা ভক্তের বা সংস্কারকগণের কল্পনার 

দ্বার তেমন অতিরঞ্জিত হবার সুযোগ পায়নি । 

অথব। অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা আচ্ছাদিত 

হতে পারেনি । এই পরিপ্রেক্ষিতে যে ছুজন 

অবভারপুরুষের কথা মনে জাগে তীর! হলেন 

শ্রীচৈতন্ত (আবির্ভাব ১৪৮৫ গ্রীষ্টা) এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ (আবির্ভাব ১৮৩৬ গ্রীষ্টা্ব)। এদের 

জীবন-ইতিহাস শুধু যে জাতির স্তৃতিতে স্পষ্ট 
হয়ে আছে তা নয়, সেই জীবন-আলেখ্যের 
কিছু কিছু সমকালীন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠাতে অথবা 

প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠিপত্রে অঙ্কিত হয়ে ঘটনাবলীর 
সাক্ষ্যের নিদর্শন হয়ে রয়েছে । এর ফলে এ'দের 

বাণী ও জীবনী অন্ুপুঙ্খতাবে আলোচিত হতে 
পারবে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ছুজন 
মহাপুরুষের উপদেশের সমতা বা ভিন্নতা দেখানো, 
কিংবা আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করা বর্তমান 

প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট নয়। এদের জীবনে বাণীগুলি 

মূর্ত হওয়া প্রত্যক্ষদর্শীকে কিরূপ প্রভাবান্বিত ও 

আকৃষ্ট করেছিল সেটাই বর্তমান আলোচনার 
মুখ্য উদ্দেশ্ঠয । 

প্রথমে শ্রীচৈতন্যের কথায় আসা যাক। তখন 

তীর পুর্ণ যৌবনকাল, আকষণীয় রূপ, পাণ্ডিত্যের 
জয়জয়কার, তার পরিচালিত দেমিক কীর্তনে 

যোগ দিচ্ছেন প্রায় সমগ্র নবদ্বীপবাসী, ঘরে 

স্থন্দরী যুবতী স্ত্রী, বাড়ি জিনিসপত্রে ভরপুর-_- 

ঠিক সেই সময়েই তিনি দেখলেন যে, লোকের 
কীর্তনে অশ্রু ঝরছে, প্রেমে গড়গাড়ি দিচ্ছে, 

ভাব হচ্ছে সত্য, কিন্তু বিষয়তৃষ্ণা, কামকাঞ্চনের 

আকর্ণ একটুও হাস পাচ্ছে না। “মানুষ 
কাহাকে দেখিয়া শিথিবে ?-এই প্রশ্ন তার 

মনে জাগল। ভেবেচিন্তে স্থির করলেন যে, এই 
সংসারাশ্রম, কামকাঞ্চনের সংস্পর্শ ত্যাগ করবেন, 

সন্গাস গ্রহণ করবেন। উদ্দেস্ত যে, তার 

পাগ্ডিত্যে, মূল্যবান বাণীতে, কীর্তনে যা হয়নি, 

চোখের সামনে তীর ত্যাগ দেখে লোকের 
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বিষয়তৃষ্কজা থেকে ভগবানপ্রাপ্তির দিকে ঝেঁক 

আসবে। তিনি সমস্ত বাধা-বিপত্বি, প্রলোভন, 
উপদেশ ব্যর্থ করে সন্গাস নিলেন। পুরীতে 
এলে সার্বভৌম যখন শ্রীচৈতন্যের ম্যায় গুণবান 

লোকের কেশব ভারতী অপেক্ষা কোন নামী 
গুরু দ্বারা ছিতীয়বার সন্াসগ্রহণের ব্যবস্থা 

করতে চাইলেন (যাতে সন্যাস সম্প্রদায়ে নৃতন 
সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠা ভাল হয়) শ্রীচৈতন্ত সবিনয়ে 
তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পুরীর রাজ! প্রতাপরুদ্র 

বিনীত ভক্তের ভাবে আসতে চাইলেও তিনি 

মন্টযাসী হয়ে “রাজদর্শন” প্রত্যাখ্যান করলেন। 

[পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয়ভক্ত 
রামানন্দ রায়ের ভ্রাতার কারাগার থেকে মুক্তির 

জন্য সকলের অনুরোধ সত্বেও 'রাজদ্বারে” যেতে 

চাননি । নিজের অহমিকা বিপর্জনের জন্য 

পুরীতে গ্ত্তিচাবাড়ি স্বহন্তে সম্মার্জনী দ্বারা 

পরিষ্কার করেছেন। দরীনহীন বেশে বৃন্দাবন 

যাবার জন্য সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গদের, ধারা পথে 

নানাভাবে তার সেবা করতে আগ্রহী ছিলেন, 

তাদের পরিত্যগ করে একা পথ চলেছিলেন। 

পথে তার মুখশ্ুদ্ধির জন্য অর্ধথণ্ড হরিতকী “সঞ্চয়” 
করার অপরাধে সেবককে ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রম 

অবলম্বন করার আর্দেশ দিলেন । ভক্ত হরিদাসকে 

পরম ভক্তিমতী মাধবী দাসীর কাছ থেকে চাউল 

সংগ্রহ করায় প্রকৃতি সম্ভাষী” হওয়ার অপরাধে 
পরিত্যাগ করলেন, সকলের অন্থরোধ উপবোধ 

বার্থ হল। সন্গ্যাস অবস্থায় জন্মভূমি দর্শনে এসে 
স্বী বিষপ্রিয়াকে প্রথমে চিনতে পারেননি, 
কারণ সন্ত্যাসজীবনে তার মন থেকে স্ত্ীচিস্তার 

সম্পূর্ণ বিনাশ হয়েছিল; ঝিষ্ুপ্রিয়াকে নিজ 

পাছুক। দান করে ম্বামী-চিস্তা না করে কৃষ্ণ-চিন্তা 

করার উপদেশ দিলেন। ছোটবেলায় যে 

খুকুন্দের মা তাকে কত সুস্বাদু তোজ্যবস্ত 
খাইয়েছেন, পুরীতে সেই বৃদ্ধ! সঙ্গে নানাবিধ 
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খাগ্ঠ এনে দেখা করতে চাইলে তাঁকে স্ত্রীলোক 

বলে কাছে আসতে দিলেন না । সঙ্ন্যাসগ্রহণের 

পর থেকে জীবনভর শ্রীচৈতন্য ভিক্ষান্ন ছাড়া 
আর কিছু গ্রহণ করেননি, তাও অত্যন্ত স্বল্প 

পরিমাণে, যর্দিও তাকে নানাবিধ ভোজ্যবস্তদ্বারা 

পরিতৃপ্ত করতে ভক্ত ও শিষ্ঠের অভাব ছিল না। 

শেষজীবনে, অসুস্থ অবস্থাতেও খাটে শোওয়া 

প্রত্যাখ্যান করে মেঝেতে কলার 'শরলা” পেতেই 
শুতেন। 

শ্রীচৈতন্যের এপ কঠোর অন্নযাসজীবনের 

কারণ জানতে হলে মনে রাখা দরকার যে, 

অবতারপুরুষ বা জগদ্গুক্ষর জীবনে শুধু অন্তরের 

বিশুদ্ধতা ও ত্যাগই যথেষ্ট নয়, লোকশিক্ষার 

জন্য বাইরের ত্যাগ লমভাবে প্রয়োজনীয় । 

শ্ররামকষ্ণের সারা জীবনে শুধু মন-মুখই 

এক ছিল না, মুখ ও কর্মের মধ্যে অসাধারণ 

সামগ্তরম্ত ছিল। তার সংস্পর্শে ধারা এসেছেন 

তার সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন তাদের বিবিধ 

প্রশ্নের সহজ সমাধান পেয়ে, স্তস্তিত হয়েছেন 

তার কার্ধকলাপে,বাণীর সঙ্গে আচরণবিধি 

সামঞ্রন্ত দেখে । সেকালের এক ভারতবিখ্যাত 

পণ্ডিত নারায়ণশাস্ত্রী ঘটনাচক্রে এসে দেখতে 

পেলেন যে, ষে-সকল কথা তিনি শাস্ত্রে পড়েছেন, 

তা যেন রূপ নিয়েছে- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। 

তার ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা শুধু কথার কথা নয়, 
বর্তমান যুগের এক মহাবিন্ময়। “টাকা মাটি? 

বলে টাকাকে শুধু গঙ্গার জলে ফেলেননি, 

টাকার স্পর্শে বা অর্থসন্বক্ধে আলোচনাতেও তার 

গায়ে যেন কাটা বিধত। এরূপ ক্ষেত্রে 

মথুরানাথের বিষয়সম্পত্তি দেবার ইচ্ছা ও লক্ষী- 

নারায়ণ মাড়োয়ারীর প্রভৃত অর্থদানের অভিপ্রায় 

যে শ্ীরামকঞ্জ প্রত্যাখ্যান করবেন এটা কিছু 

বিচিত্র নয়। কামার-কন্তা ধনীকে উপনয়নের 

পরে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি তৎকালীন 
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সমাজ-্রথার বিরুদ্ধ হওয়ায় নান! জনের বারণ 

সত্বেও পালন করেছিলেন ; শু মল্লিকের কাছ 
থেকে আফিম নেবার কথা থাকায় ভ্রমবশতঃ 

তার কর্মচারীর কাছ থেকে আফিম লওয়ার পরে 

ফিরবার পথ খুঁজে পাননি। সুন্দরী বার- 

নারীকে জগন্মাতাবূপে দেখা এবং আপন স্ত্রীকে 

মন্দিরস্থিত ভবতারিণীরূপে দেখ! শুধু কথার কথা 

নয়, এই মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ পাওয়া যায় 
্শ্রীমাকে যোড়শী মৃতিরূপে পৃজার পরে সমস্ত 
সাধনার ফল তার পাদপন্পে বিস্ন করায়। 

পাধিব মরদেহকে হাড়মাসের খাঁচা” বলতেন, 
সেকথা, তীর ক্যান্সারে শীর্ণকায় দেহে কীর্তন 

সমাধি যিনি দেখেছেন, তার পক্ষে বিশ্বাস করা 

কঠিন হবে না। আর বিষয়ী মথুরানাথের 
বাবা মানুষ নন” এবং “শিব বল, কৃষ্ণ বল, সবই ত 
উনি নিজে'__ এই সব ধারণা, শ্রীরামকৃষ্ণের 

আচার-বহিভূতি পূজা পদ্ধতিতে আপত্তি না করা 

নব তাঁর বাণী শুনে হয়নি, তার দৈনন্দিন 

জীবনের ত্যাগ, দিব্যোন্মাদনা। প্রভাত পুঙ্থানুপুঙ্খ 

পর্যবেক্ষণের ফলেই হয়েছিল । এ সম্বন্ধে জনের 

উক্তি প্রণিধানযোগ্য : শ্ুদ্ধমনা নরেন্দ্রনাথ 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দিনের আলাপেই দেখলেন, 

“তাহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে 

হইল, সত্যসত্যই উনি সর্বত্যাগী, এবং যাহা 

বলিতেছেন, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন ।” 

অন্যদিকে যুক্তিবাদী মহেন্দ্রনাথ সরকারের 

স্পষ্টোক্তি, “তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ, তার 

একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে পার না; 

অন্তস্থানে দেখি তার! বলে এক, করে এক ।"" 

সাধে কি তোমার এখানে এতটা সময় কাটিয়ে 

যাই?” 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ-_-৩য় সংখ্যা 

অবতারগণের বাণীর মূল্য হ্বাস কর। বর্তমা 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নয়, কারণ সেই সব বাণীর উৎস 

হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অন্ভূতি যা সমাধিস্তরে তীর 
লাভ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সাদা কথায় যাকে 

ব্লতেন-_-“ম। রাশ ঠেলে দেন |” তবে একথা মনে 
রাঁখা দরকার যে, সেই অঙ্ভূতি আসে ব্র্ষচর্য 

পবিত্র জীবনযাত্রা, সত্যনিষ্ঠা ও সাধনার ফলে 

এইভাবে জীবনযাত্রায় যে ওজঃশক্তি জন্মায় ত 

বাণীগুলিকে মন্ত্রশক্তি দান করে । কোন বাণীর 

সদর্থ মাত্র তার শাশ্বত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় 

রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকদদের কাছ থেকে অনেক 

সময় আপাতসত্য চমক্প্রদ বাণী আসে, কিন্ত 

তাদের জীবনী ও বাণীর মধ্যে সামঞ্তশ্ত না থাকায় 

সেগুলি ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করছে 

পারে না। ঠিক বিপরীত ব্যাপার দেখা যায় 

আচাষ ও অবতাপদের বাণীর ব্যাপারে । তাদের 

বাণীগুলির মধ্যে আপাতবিরুদ্ধতা দেখা গেলে 

জ্ঞানিগুণীরা, বাণীর উৎস যে পবিত্র জীবন তার 

দ্বার প্রতাবান্বিত হয়ে সেই বাণীগুলির সত্যত 

সম্বন্ধে সামপ্রস্তের সন্ধান ঠিক পেয়ে যান। 

যীশু্রীষ্ট বলেছেন--“আমাদদের পিতা স্বগে 

আছেন”, আবার অন্যত্র বলেছেন--“ম্ব্গরাঁজা 

তোমারই মধ্যে” । স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে 

মতপ্রকাশ করেছেন যে, পূর্বোক্ত মতটি বলা 

হয়েছে আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে অশিক্ষিতদ্দের কাছে৷ 
তাদের বুঝবার ভাষায় ; শেষোক্তটি ধর্মসন্বদ্ধে 
ধার] অগ্রসর, তাদের উদ্দেশে । বাণীর পিছনে 

যদি বলিষ্ঠ ও পবিত্র জীবন উৎস না থাকত তবে 

স্বামী বিবেকানন্দেরও অধিকারিভে্দে উক্ত 
কয়েকটি বাণীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণে সেরূপ 

প্রচেষ্টা হত ন!। 



স্বামী শুদ্ধানন্দের স্মৃতি 
শ্রীপ্রভাতকুমার শেঠ 

শ্লীযামকৃফ-ববেকানন্দের সাক্ষাৎ সম্তানগণের কূপাধনা বধাঁয়ান ভ্ত--বাঁশছ্ট শিক্ষান্রতশ, ভূতপ-ব" অধ্যাপক। 

পিতৃদেবের সঙ্গে পৃজ্যপাদ সুধীর মহারাজের 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ ) বেশ হ্ৃগ্যতা ছিল দেখেছি ও 
শুনেছি। শোনা কথা থেকেই আরম্ভ করি। 

'স্ত্বীর মহারাজের অনুগ্রহ ও অনুরোধে বাব 

একদিন স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁকে ধরে 
বসলেন, “আজ গান হবে না?” স্বামীজী 

'শ্বাভাবিকভাবে সজোরে বলে উঠলেন, ওঃ, 

স্থধীর পাঠিয়েছে বুঝি? আচ্ছা! যা, শরৎকে ডেকে 
আন্।” গান হল। শরৎ মহারাজ গাইলেন । 

্বা্মীজী সংগত করলেন। যতদূর মনে পড়ে 
এরকম বোধ হয় একাধিক বার হয়েছিল। 

উদ্বোধনের গোড়ার দিকে পৃজ্যপাদ স্বামী 
ত্রিগুণাতীতজীর সহায়করূপে কাজ করতেন 

স্থধীর মহারাজ। তখন উদ্বোধনের অফিস 

আমাদের তখনকার বাড়ির (৩নং বাশতলা 

স্ট্রীট ; বর্তমানে ওনং ম্যার হরিরাম গোয়েস্কা 
স্ট্রীট ) কাছে বসাক স্ত্রীটে ছিল। ত্রিগুণাতীত- 
স্বামী আমেরিকা চলে যাওয়ার আগে ও পরে 

স্থধীর মহারাজ কখন কখন আমাদের বাড়িতে 
আসতেন । একদিন বহির্বাটার দোতলার 

বৈঠকখানায় স্থৃধীর মহারাজ বসে আছেন, এমন 
সময় খুব জোরে ভূমিকম্প হল। ভূমিকম্প খুব 
জোরেই হয়েছিল। তখনও আমি জন্মাইনি। 

দাদা তখন শিশুমাত্র । ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, 
বৈঠকখানার দক্ষিণদিকে যে লোহার সিড়ি ছিল 

তার কাছে। ভূমিকম্পে সি'ড়িটা বেশ ছুলছিল 
বাড়ির সঙ্কে। এমন অবস্থায় স্থধীর মহারাজ 

বৈঠকখানা৷ থেকে উঠে গিয়ে দাদাকে কোলে 
নিয়ে সি'ড়ির কাছ থেকে ছাদে সরে গেলেন। 

এ টন! বাবার কাছে শোনা । 

একবার প্রসঙ্গক্রমে বাবাকে জিজ্ঞাস 

করেছিলাম চাতুর্মান্ত ব্রত খুব কঠোর কিনা, 
শরীরের পক্ষে হানিকর কিনা? উত্তরে তিনি 

বললেন, “মনে হয় না, স্থুধীর মহারাজকে তো 

চাতুর্মাস্ত করতে দেখেছি । ব্রতের শেষে তাঁকে 

সামান্ত একটু শীর্গ দেখাত ।” ধীর মহারাজ 
থুব কর্ম করতেন। আর কর্মকে তপস্ঠার মতনই 

দেখতেন । একবার প্রায় সারারা'ত লেখাপড়ার 

কাজ করবার পর তিনি বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে 

রাতভর কালীপৃজা করে উঠলুম।” 

শ্রীপ্ীপরৎ মহারাজের মহাসমাধির পর বেলুড়- 
মঠে মাঙ্গলিক ভাগ্ডারা উপলক্ষে প্রসাদ ধারণের 

পর স্থধীর মহারাজ শরৎ মহারাজের সম্বন্ধে 

মনোজ্ঞ ও প্রাণম্পর্শ একটি ভাষণ দেন। মঠের 

সাধুদের কল্যাণের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ শরৎ 

মহারাজের খুব আগ্রহ ছিল যে, সকলে খুব মন 

দিয়ে নিফাম কর্মের সঙ্গে সঙ্গে জপধ্যানের 

অনুশীলন করেন । স্থধীর মহারাজ বলেন, এক- 

সময় তিনি ও শরৎ মহারাজ উভয়ে পালাক্রমে - 

সর্বক্ষণ জপধ্যান করে ঠাকুরঘর জাগিয়ে 
রাখতেন। 

স্থধীর মহারাজ মঠে সাধু ব্রহ্ষচারীদের নিয়ে 
রাত্রে আহারের পর ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন 
ও আদর্শ সম্বন্ধে কথায় এবং শাস্ত্রীয় আলোচনায় 

অনেক সময় কাটাতেন। শ্রীযুক্ত অনঙ্গ মহারাজের 

কাছে শুনেছি, একদিন জপধ্যানে উৎসাহ দিতে 

দিতে সুধীর মহারাজ বলেন যে, “সারাবাত্রি 

জপধ্যানে কাটালে তার ফল অব্যর্থ ।” এই 

কথা শুনে অনঙ্গ মহারাজ সেই রাতেই স্বামীজীর 
মন্দিরে বসে গেলেন? মশার কামড় স্থেও ভোর 



১৭২ 

হওয়া পর্স্ত। পরে সকালব্লোয় ন্ুধীর 

মহারাজের সঙ্গে দেখ করে বললেন, “রাতভর 
তো বসলাম, কিন্তু কইকিছুই তো হল না।” 

উত্তরে সুধীর মহারাজ সরস উত্তর দেন, “হয়েছে, 

তুমি 'জান্তি' পার নাই।” 

ঠাকুর-ম্বামীজীর ভাব, কাজ ও সঙ্মের 

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সর্বদাই স্থধীর মহারাজের হৃদয় 

অধিকার করে থাকত । আর এই উদ্দেশ্টের 
জন্ত তিনি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলারও পক্ষপাতী 
ছিলেন। সময় সময় একটু বাড়াবাড়িও হয়ে 
যেত। পুজনীয় শুকুল মহারাজ (ম্বামী আত্মানন্দ) 

ধ্যানভজনে সমধিক উৎসাহী হওয়ার ফলে কখন 

কখন কাধনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে অন্থুপস্থিত 

হয়ে পড়তেন । এতে স্বধীর মহারাজ একবার 

অসস্তভোষ প্রকাশ করে তীকে বলেন, “আপনি 

যদি 1580191 17666108 800600 না করেন, 

আপনার 18518781101) দেওয়! উচিত ।” তাতে 

আত্মানন্দ-স্বামী বলেন, “ভাই পদত্যাগ পত্রটি 
আপনিই লিখে দিন, আমি সই করে দেব।” 

ব্যাপার কিন্তু আর বেশিদুর গড়ায়নি। কারণ 
উভয় গুরুত্রাতাই পরম্পরকে বুঝে নিলেন। 
ঠাকুর-ন্বামীজীর ভাবের দিক দিয়ে বস্তত কারুরই 
কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি । নিষফাম কর্ম ও প্রত্যক্- 

প্রবণতা - এই উভয়ই ঠাকুর-্বামীজীর ভাবের 
পরিপোষক | ছুজনেই ছিলেন স্বামীজীর প্রিয় 
সম্ভান। 

এই রকম একবার পৃজ্যপাদ বাবুরাম 

মহারাজের ভক্তসেবায় অত্যধিক উদারভাব 

দেখে, তীর কাছেও সুধীর মহারাজ সে- 
সম্পর্কে অনুযোগ করেছিলেন। বাবুরাম 

মহারাজের সন্মেহ ভৎ্দনায় সেদিন তিনি বুঝে- 

ছিলেন, শক্তিমান প্রেমিক মহাপুরুষকে নিয়মের 
গণ্ভীতভে বেঁধে রাখা যায় ন!। শ্রীশ্রীবাবুরাম 

মহারাজের ভক্তসেবা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--৩য় নংখ্য। 

মহারাজের কাছে শ্তনেছি যে, ভক্তরা! অসময়ে 

এসে হাজির হলেও বাবুরাম মহারাজ তাদের 

জন্য রদ্ধনা্দি করতেন ও ঠাকুরকে জাগিয়ে ভোগ 
দিতেন যাতে ভক্তর] প্রপা্দ পেয়ে ধন্ত হতে 

পারে। এই কথা বলে কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ 

আরও বলেছিলেন, “ও বাবুরাম মহারাজের 

পক্ষেই সম্ভব ছিল, আমাদের সে শক্তি নাই ।” 

স্বামীজীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে পৃজনীয় 
স্থধীর মহারাজ কোনও কুসংস্কারকেই আমল 

দিতে চাইতেন না । অঙ্েষা, মঘার প্রতি তার 

খুব উদাসীনতা ছিল। পুরীতে একবার মঘা 

তিথিতে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি এক গর্তের মধ্যে 

পড়ে যান। পরে বাবার কাছে গল্প করেছিলেন, 

“মঘায় বেড়াতে বেরিয়ে গর্তে পড়ে গিছলাম 1” 

বাবাও তখন পুরীতে ছিলেন। আত্মন্লেষরূপ 

রসিকতা দেখে আরও মনে পড়ে, তিনি তিথি 

অশগুভ হওয়ায়, ঠাকুরের যাত্রা ব্দলানোর কথা 

স্বরণ করেছিলেন । 

শুনতে পাওয়! যায়, স্বামীজী নিজেই নিজের 

মহাপ্রয়াণের দিনক্ষণ দেখে ঠিক করবার জন্য 

ন্ধীর মহারাজকে দিয়েই পঞ্জিকা আনিয়েছিলেন । 

সুধীর মহারাজের হৃদয়ে এত বেশি স্নেহ ছিল 

যে, তার মুখের ছু-চারটি কথায় বা কিছুক্ষণের 

সান্নিধ্যে ভক্তজনের ছুঃখকষ্ট ও অশান্তি নিবারিত 

হত। একবার বাবা মানসিক অশান্তির জন্ত 

কলিকাতা ত্যাগ করে মধুপুরের বাড়িতে চলে 

যান। অশান্তি কিন্ত কিছুতেই যায় না। এক- 

দিন সে অশান্তি এত বেশি হল যেন আর সহ 

করতে পারছেন না ! এমন সময়ে হঠাৎ বিকেলের 

দিকে তীর কাছে সুধীর মহারাজ এসে উপস্থিত। 

ম্থধীর মহারাজ তখন মধুপুরে গিয়েছিলেন বোধ 

হয় শ্রদ্ধেয় কিরণ দত্তের বাড়িতে। দুজনেই 

পরম্পরকে দেখে খুবই খুশি হলেন। অনেক রকম 

পুরানো কথা আলোচন। হল, অনেকক্ষণ ধরুন 
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এক ঘণ্টারও বেশি । বাব! পরে বলেছিলেন, 
তাঁর তীত্র অশান্তির ভাব স্ত্ধীর মহারাজের 

সঙ্গে কথা কয়ে কেটে গেল । 

আমিও একদিন অন্নভব করেছিলাম কাশীধামে 
সেবাশ্রমে তার ভালবাসার প্রভাব । তখন তিনি 

বোধ হয় মঠ মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট । 

একদিন তার কাছে গিয়ে সে আছি-_-বিশেষ 

কোন বাক্যালাপ হয়নি। ঘরে আর কেউ 
ছিলও না। মনে হচ্ছিল, তীর অন্তরের শাস্তি ও 

ঈশ্বর-অন্থুরাগ যেন আমার ভিতর সংক্রামিত 

হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীশ্রীহরি মহারাজের 
কথা । চারিদিকে তিনি ভক্তসাধু পরিবেষ্টিত। 

সহসা! সকলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“বল দেখি কেমন করে সাধু চিনবে?” কারো 

মুখে কোন কথা নেই। খানিক পরে তিনি 

নিজেই বললেন, “আগুনের কাছে এলে, আগুনকে 
জানতে হলে, 1058৫ $1918101-এই টের পাওয়। 

যায়, বলে দিতে হয় না। ঠিক মেই রকম ভাল 
সাধুর কাছে এলে আপনার ভিতর থেকে ঈশ্বর- 
চিন্তার স্ফুরণ হয়, তাতেই বুঝতে হবে লোকটি 
যথার্থ সাধু।” 

মনে হয়) ১৯৩৩-এর কোন সময়ে বাবার 

কঠিন অন্থখ ধরা পড়ে । তখন আমর! বড়বাজারের 
বসত-বাড়ি ছেড়ে বালীগঞ্জের এক ভাড়া! 

বাড়িতে থাকি । সুধীর মহারাজ অন্থখের কথ৷ 

শুনেই শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন মহারাজের সঙ্গে একদিন 
তাকে দেখবার জন্ত সন্ধ্যার প্রাকালে এসে 

উপস্থিত হলেন। বাবার সঙ্গে নানা কথাবার্তা 
কইলেন। আর অন্থখের কথা জান! সত্বেও 

নিঃসক্ষোচে বাবার গড়গড়াটি টেনে নিয়ে ধূমপান 
করলেন। পরে অনেক ভরসা দিয়ে এবং 

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন । 

অতঃপর বাবাকে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে 

কারিংপং নিয়ে যাওয়া হল। সেইখানে অবস্থান- 

স্বামী শুন্ধানন্দের স্থতি ১৭৩ 

কালে খবর পাওয়া গিয়েছিল, শ্রীত্রীমহা পুরুষ 
মহারাজের দেহাবসান হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্াবের 

কথা। সংবাদ পেয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে 

আমি। অতঃপর ছু-তিনমাম বাদে বাবাকে 

মুমৌরী নিয়ে যাওয়।৷ হল বাযু পরিব্তনের জন্য 

ডাক্তারদের নির্দেশে । স্থ্ধীর মহারাজ সেই সময়ে 

দীর্ঘকাল মঠ মিশনের সেক্রেটারী থাকবার পরে 

এ দায়িত্বভার পূজনীয় বিরজানন্দ-স্বামীর স্থযোগ্য 

হস্তে অপিত হয়েছে। এ কালেই একদিন 

পৃজনীয় স্থধীর মহারাজ বাবার সঙ্গে দেখা করবার 

জন্য মুসৌরীতে 40801518 ৪৪০1০-এ উপস্থিত 

হলেন কোন খবর না দিয়েই । যতদুর মনে হয়, 

কিষণপুর আশ্রম থেকে এসেছিলেন মকালবেলায় । 

সারাদিন বাবার সঙ্গে কাটিয়ে বিকেলের দিকে 

তিনি প্রস্থান করলেন । তীরের ভালবাস! যে কত: 

দূর আন্তরিক ছিল তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। 
ঠাকুরের প্রাণম্পর্শী উপদেশগুলি সংক্ষেপে 

চয়ন করে লোৌককল্যাণের জন্য একটি পুস্তিক! 

প্রকাশ করার খুব আগ্রহ ছিল স্বধীর মহারাজের 

মনে। একদিন বাবা গেছেন মঠে স্থ্ধীর 
মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে । স্ৃধীর 

মহারাজ বললেন, “পূর্ণ বাবু! আপনি তো 

মশাই, দেখছি আমাদের প্রায় ভুলেই গেলেন। 

মনে করেছি যে, ঠাকুরের অম্বতোপম উপদেশের 

কিয়দংশ ছাপিয়ে তার ভক্ত ও অনুগামীদের মধ্যে 

বিনামুল্যে বিতরণ করব। তাই কথাম্মতের 

একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ করবার জন্য প্রস্তত হচ্ছি, 
এবং এর খবুছুটা আপনাকেই দিতে হবে।” 

বাবা বললেন, “বেশ তো, আমি দিয়ে যাব 

আপনাকে । তার আর ভাবনা কি? এতো 

মস্ত কাজ।” এর ছু-একদিন পরে ৰাবা যখন 

মঠে টাকাটা তাকে দিলেন, তখন তিনি খুব খুশি। 

পরে & বই ছাপ হুলে পুস্তকের কতকগুলি তিনি 
আমাদের উপহার দিলেন। 
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এর পরে মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট পদে 

প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার মতো প্েহশীল, 

উদ্দারচেতা মহাপুরুষেরও দীক্ষাপ্রদদান সমন্ধে 
বিচারবুদ্ধি খুব লক্ষণীয় ছিল। পূর্ব পরিচিত 

লোককে দীক্ষা দিতে আপত্তি না থাকলেও 

নিজেই তাকে নানাপ্রকার জেরা করতেন, 
যেমন,-_জীবনের উদ্দেশ্ত কী? কেন দীক্ষা 
নিতে চায়? দীক্ষা নিয়ে কীহবে? হখ-ছুঃখে 
আন্নকুল] ও প্রাতিকুল্য বিষয়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
অবতার বলে বিশ্বাস করে কিনা । অনেক সময় 

শিক্ষিত-_বিশ্ববিষ্ঞালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজেই 
কথামত পড়তে দিতেন । কথামৃত পড়ে দীক্ষা - 

প্রার্থীদের তীর সঙ্গে দেখা করতে হত। তখন 

আবার তাকে নানারূপ প্রশ্ন করতেন । যোগ্য 

বলে বোধ হলে দীক্ষা দিতেন। এই সময়ে 
একদিন আমি তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে 
গেছি, তিনি আমাকে বললেন, “গ্যাখো প্রভাত, 

তুমি আমাকে একসেট কথামত প্রেজে্ট, করবে। 
দীক্ষার্থীদের কথামৃত পড়তে দিই, আর একসেট 

বেশি থাকলে দেবার স্থবিধে হয়।” অবিলম্বে 

আমি তাকে একসেট কথামৃত দিয়ে এসেছিলাম । 

আমার এক পরিচিত সঙ্জন মঠে অনেকবার 

আমার সঙ্গে এবং একল! একলাও গিয়েছিল । 

স্থধীর মহারাজ তাকে চিনতেন । সে একদিন 

তাঁর কাছে গিয়ে (আমি সেদিন ইচ্ছা করেই 
তার সঙ্গে ছিলাম না) সন্ত্রীক দীক্ষা প্রাপ্তির জন্ত 
আতি জানাল। তখন তিনি অনুমোদন করে 

কোন একটি বিশেষ দিনে ত্ঠর্দের উভয়কে 
আসতে বললেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি 

ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি 

কোথাও দীক্ষা নিয়েছ?” উত্তরে তিনি বললেন, 
"আমি শ্রীক্রবিজয়কষষ গোম্বামীর শিল্ঠ শ্রীমৎ 

কুলদানন্দ ব্রদ্ষচারীর নিকটে দীক্ষা নিয়েছি। 

কিন্ত মোটেই শান্তি পাচ্ছি না, তাই এখন 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্---৩য় সংখ্যা 

আপনার নিকট মন্ত্র পেলে কৃতার্থ হব।” উত্তরে 
শ্দ্ধানন্দ মহারাজ বললেন, “তবে তো তোমার 

দীক্ষা হয়ে গেছে । তোমাকে আর দীক্ষা দেবার 

প্রয়োজন হবে না । ব্রদ্ষচারী মহাশয় তোমাকে 

ভগবানের নাম দিয়েছেন, আমিও তোমাকে 

ভগবানের নামই দেব। সুতরাং যা পেয়েছ 

তাতেই তোমার উদ্দেন্ট সিদ্ধ হবে।” তিনি 
হতাশ ও বিমর্ধ হওয়ায় মহারাজ তার মাথায় 

হাত বুলিয়ে বললেন, “তুমি কিছু ভেব না, 

ওতেই তোমার কল্যাণ হবে। আমি তোমার 

স্্রীকেই কেবল দীক্ষা দেব।” তাই হল। 

গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও নানাবিধ অভিজ্ঞতার 

ফলে তিনি খুব সাবধানে দীক্ষা দিতেন। এখানে 
শীস্ত্বের (গীতা, ১৮৬৭ ) কথ! মনে হয়-_ 

ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন । 

ন চাহঙ্শষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যন্থয়তি ॥ 

প্রঠাকুরও প্রচলিত আপগ্ত উক্তিটির উল্লেখ 

করতেন, “গুরু মেলে লাখ লাখ, চেল না মেলে 

এক |” 

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের নিকট শুনতে পাওয়া 

যায়, গুরুর ওপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস থাকলে 

সিদ্ধিলভের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ সৎশিন্তের 

কাছে গুরু হলেন যথার্থ তত্বের জলম্ত জীবন্ত 

ৃষ্টাস্ত । কিন্তু এই বিশ্বাস অনেক সাধ্য-সাধনায় 

আসে। এইজন্তই দেখে শুনে শিষ্ক করতে 

হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, অন্তর ও প্রকৃতি 

পরিষ্ষাররূপে না দেখে শিল্তঠ করলে সে শিশ্ত 

টেকে না। তিনি গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করে 

বলেছিলেন, “যাকে তাকে নিয়ে আস কেন? 

সময় না হলে হয় না।” আবার এও শুনি যথার্থ 
ভক্ত সাধু নিজে যে-আনন্দ অন্ুভব করেছেন তা 

অপরকে অনুভব করাতে না পারলে বড় কষ্ট 

পান। স্থিতগ্রজ্জ মহাপুরুষের শেষকালে নাকি 

থাকে মাত দয়াবৃত্তিটি। তখন মহাপুরুষ 



চৈম্, ১৩৯১ ] 

সকলেরই কল্যাণ কামনা করে যথার্থ সখ পান। 
যারা মন থেকে সংসারের মায়া ত্যাগ করে 

ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উন্নতি 

দেখে উক্ত মহাপুরুষের যে শখ হয়, তার 

ইয়ত্ত। কর] যায় ন|। 

মনে পড়ে, তিনি যখন ডাক্তার এঅজিতনাথ 

চৌধুরীর চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন ভাক্তারবাবু 
একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাকে বলেছিলেন, “মহাপুরুষ 

মহারাজ তো বহুসংখ্যক প্রার্থীকে প্রাণখুলে দীক্ষা 

দিয়ে গেছেন। আপনি দীক্ষা দিতে এত কেন 

সংকূচিত হন?” শুদ্ধানন্দ মহারাজ উত্তর 

দিয়েছিলেন, “তীর শক্তি ছিল, আমার কি সে 

শক্তি আছে?” 

তবে দীক্ষা দেবার জন্ত যে আগ্রহ বা 

অন্থকম্পা থাকা উচিত তা তার যথেষ্ট ছিল এবং 

মনে হয় বেশিদিন তার শরীর থাকলে তিনিও 

খুব সম্ভব জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আরও 

অনেককে কৃপা করতেন। এই প্রসঙ্গে আমার 

মনে পড়ে, আমার কন্তা। অষ্টম বধীঁয়৷ বালিকার 

হয়ে তার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করি। মেয়েটি 

সঙ্গেই ছিল। তিনি তাকে দেখলেন, তার সঙ্গে 

একটু আধটু কথাবাতীও বললেন। আমাকেও 

কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্বন্ধে। 

অতঃপর পরবতাঁ রথের দিন তার দীক্ষার 

দিন ধার্য করে দিলেন। দীক্ষা হয়ে যাবার 

পরে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁকে বললেন, “সন্ধ্যার 

বেল! দীক্ষা কেমন করে হল?” উত্তরে তিনি 

বললেন, "ও কার্দের ঘরের মেয়ে ?” 

১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসের প্রারস্তে 

বাবার দেহান্ত ঘটে মধুপুরের 'শেঠভিলা' নামক 

বাগান-বাড়িতে। মৃত্যুর দু-তিনর্দিন পূর্বে 
বাবা আমাকে বললেন, “এখন একবার কাশীতে 

আমাকে নিয়ে ফেলতে পার ন1?” উত্তরে 

আমি তাকে বললাম, “এই ঘরই ( অর্থাৎ যে-ঘরে 

স্বামী শুদ্ধানন্দের স্বৃতি ১৭৫ 

তিনি ছিলেন) তোমার কাশী! মনে পড়ছে 
না এই ঘরেই মহাপুরুষ মহারাজ কতদিন থেকে 

গেছেন?” এই কথা শোন! মাত্র তিনি শান্ত 

হয়ে আমার কথার অনুমোদন করলেন। তার 

দেহান্তের পর তীর ইচ্ছা স্মরণ করে আমর] তার 

শরীর কাশীর মণিকণিকার মহাশ্মশানেই নিয়ে 
যাই। এবং সেখানেই শেষকত্য সমাপন করি। 

অতঃপর আমরা কাশীবাস করলাম বহুদিন ধরে । 

প্রয়োজন মতো মধ্যে মধ্যে কয়েকদিনের জন্য 

কাধব্যপদদেশে কলকাতা আসতে হত। একবার 

এরকম একলাই এসেছি কলকাতায় । মঠে 

পূজ্যপাদ শ্ুদ্ধানন্দ-স্বামীকে দর্শন ও প্রণাম 
করলাম। তিনি আমার মা ও মেয়ের কুশল 
প্রশ্না্দি করলেন। আমি তাঁর কথার উত্তর 

দিয়ে, শেষকালে চলে আসার সময় বললাম, 
“চিঠিতে আপনার আশীর্বাদ তাদের পাঠিয়ে 
দেব।” নিয়ত সতর্ক মহাপুরুষ তৎক্ষণাৎ বলে 

উঠলেন, “শুভেচ্ছা বল, আশীর্বাদ বলছ কেন ?” 
এবং তার কথার উদাহরণ স্বরূপ তিনি তখনই 
কথাম্তত বের করে কেশববাবুর ছেলেদের 
আশীর্বাদ করার জন্য শ্রীশ্রঠাকুরকে অন্থরোধ 
এবং প্রত্যুত্তরে তাঁর জোর দিয়ে বলা যে, 
আশীর্বাদ করতে একমাত্র ভগবানই পারেন। 

অবশ্ত আমিও ছাড়িনি, তার মতো তখনই 

কথামত থেকে দেখিয়ে দিতে না পারলেও 

আমার বক্তব্য বিষয়ে অন্যস্থানের উল্লেখ করলাম, 
যেখানে ঠাকুর বাবুরাম মহারাজকে ও আর 
একজন ভাগ্যবানকে বললেন, বিজয়কষ্ণ গোস্বামী 
ও কেদারবাবুকে দেখিয়ে যে, “এদের প্রণাম 
কর।” এবং বিজয়কষ্চ গোম্বামী ও কেদার- 
বাবুকে বললেন, “এদের আশীর্বাদ কর যেন 
এদের ভগবানে ভক্তিলাভ হয়|” 

দীক্ষা সম্বন্ধে পূজনীয় সুধীর মহারাজের 
এইন্ধপ সতর্কতা সত্বেও তাঁর সকলের প্রতি 
দরদ ও লোককল্যাণচিকীধা, তীর নিকাটস্থ 
সকলেই বারবার লক্ষ্য করেছেন। 



ঈশ্বর-দর্শন 
শেখ সদরউদ্ধীন 

প্রধান শিক্ষক, পাঁনহাটি শ্রীয়ামকৃফ আশ্রম বিদ্যাপাঠ,--সংপারাচিত 
কাঁব ও গীতিকার । 

ঈশ্বরকে পাবার তরে কোথায় বৃথা ছোটো ভাই? 

যেথায় ছোটে! দ্রিবা-নিশি সেথায় দেখো, তিনি নাই! 
মন্দিরে কেউ ঘণ্টা নাড়ে, মসজিদে কেউ ছুটে যায়-_ 

যাকে পাবার জন্যে ছোটে, বলে! তাকে ক'জন পায়? 

দেবী-দেবের ধ্যানে তুমি বসে আছো! অর্থ্য লয়ে-_ 
বাকে তুমি পুজা করো, কোথায় তিনি দেবালয়ে ? 
গুরুদ্ধার আর গির্জা গিয়ে, মসজিদে হায় মাথা কুটে 

দরশন তার পেলে নাক ডাকলে এতো! ভূমে লুটে । 

বনু তীর্থে ঘুরলে হে ভাই, অর্থব্যয়ে হবজে গিয়ে 
বলে, আজি হাদয় ভ'রে কত পুণ্য এলে নিয়ে ? 
অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লাস্ত হয়ে পড়লে শেষে 
শ্রাস্ত দেহের ঘর্ম মুছে দেখে! ফিরে ঘরে এসে । 

খু'জছ যাকে সেই দেবতা! পড়ে আছে পথের ধারে-_ 
অনাহারে মরছে ধুকে, বুকে টেনে নাও হে তারে। 

অন্ন যে নেই, বন্ত্ও নেই, জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন দেহ-_ 
নারায়ণই, জানবে তারা, নয়ক তারা অন্য কেহ। 

একটু গ্রীতি, একটু দরদ, একটু পেতে ভালোবাসা, 
এই পৃথিবীর বুকে প্রভু নিত্য করেন যাওয়া-আসা! । 
দেবের আলয় নিত্য গড়ে তোমার আমার হৃদয়-মন-_ 
জানবে এই বক্ষটাই কাবা-কাশী-বুন্দাবন ! 



অধ্যাপক শ্রীশিবশস্ভু সরকার 
চারচচ্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের প্রান্তন প্রধান। 

বাস করি আমি আমারি ছায়ায় 
ছেয়ে আছে আচরণ 

ঘিরে রাখি আমি মনের মায়ার 

নিভৃত গুঞ্জরণ | 

কায়। যদি যায় বনে 
সীমা চলে তারি সনে 

চালায় সে খনে খনে 

হাসে কাদে এ ভূবনে-_ 
ভাসিলে গহন টানে 

তট এসে পড়ে মনে । 

স্তিমিত অসাড় করে বার বার 
“আমি'-র আবেশে রচে কারাগার 

মান-সম্্রম-ছলার বাহার 

ঘিরে ফেলে চারিপাশ_ 

নিজেরে এড়াবে-যত ভেবে মরি-- 

পিছে টানে কেষে রাশ! 

কোথায় সে পূজা-_কোথ। নিবেদন 
হদয় ছি'ড়িয়া কোথা তর্পণ 
আসলে-নকলে একি বিরচণ 

আমি-ছাড়া আমি কই? 
আমার বিহনে কুহরিবে প্রাণ 

গত ভু্ছ”--গান ওই ! 



দেবী বিষুপ্রিয়া ও শ্রীম। সারদা 
ব্র্মচারিণী অজিতা 
শিক্ষান্ততধারিণণী লোখিকা। 

যখনই ধর্মের গ্লানি দেখ দেয়, অত্যুর্থান হয় 
অধর্মের, যুগপ্রয়ো জনে ধর্মসংস্থাপনার্থে আবির্ভাব 
হয় অবতারপুরুষের । আর্তমানবের আকুল 
প্রার্থনার আলোড়ন জাগায় অখণ্ড চিৎ,-সমুদ্রেত_ 
করুণার “মৃছুল-বায়ে* তরঙ্গায়িত হয় “অরূপসায়র' 

-__নিধিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্ম নামরূপ পরিগ্রহ 
করে অবতীর্ণ হন ধরাতলে। ব্রদ্ধ আর শক্তি 

অভেদ। “নিগণ” মায়াধীশ ব্রহ্ম যখন নরব্ূপে 

অবতরণ করেন, তখন মহামায়াস্বর্ূপিণী ঈশ্বর- 

শক্তিও নারীদেহাবলম্ধনে আবির্ভূত হন 

তারই লীলাসঙ্গিনীরূপে ৷ যুগে যুগে সেই এক 
আগ্াশক্তির প্রকাশ আমর! দেখি নান! নামে, 

নানা রূপে কখনও তিনি “রামময়জীবিতা' 

জনকনন্দিনী “সীতা”, কখনও কষ্ণগতপ্রাণা 
শ্রীরাধিকা”» শ্রবুদ্ধের সঙ্ষে অবতীর্ণ তিনি 'গোপা- 

যশৌধরা নামে, “দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া” পরিচয়ে 
তিনিই সহগামিনী শ্রীচৈতগ্যদেবের, শ্রীরামকৃষ্ণ- 
অব্তারে সেই “মহাশক্তি'রই পুনঃপ্রকাশ শরীশ্রীমা 

সারদাদেবী” পে । 
ুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ অবতারপুরুষের কথা 

যুগ যুগ ধরে মানব ম্মরণ করে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে । 
তাদ্দের মহিমময় জীবনগাথা নিয়ে রচিত হয় 

কাব্য-নাটক-সঙ্গীতার্দি, তাদের জয়গানে ভূবন 

মুখরিত। কিন্ত যে শক্তি ব্যতীত অবতার- 

পুরুষের দিব্য ক্রিয়াকলাপাদি সম্ভবপর হত না,_- 
সেই “মহাশক্তি'র কথা আমর! প্রায়শঃই স্মরণে 
রাখি না। ভূলে যাই, গুণাতীত সচ্চিরানন্দ 
নন,সশক্তিক ভগবানই যুগপ্রয়োজনসাধনে 

সক্ষম।' 

যেমন অশ্রুত পদসঞ্চারে ছ্সিপ্ধ শিশিরবিন্ু 

বিকশিত করে তোলে সৌরভময় কুম্থমকলিকে, 

--শশধর হ্ধাধারায় প্লাবিত করেন জগৎ্»__ 

এই মিহাশক্তি'র অবতরণ ঘটে তেমনই নিঃশবে, 
অলক্ষ্যে । আপনাকে সবার অগোচরে রেখে 

নীরবে আপন মহৎ কর্ম স্থুসম্পন্ন করে পুনরায় 

দিব্যলোকে তারা প্রয়াণ করেন। এমনই এক 

দিব্য জীবন দেবী ঝিষ্ুপ্রিয়ার | 
্ীটীয় পঞ্চদশ শতকের কথা, নবন্ীপ তখন 

অখণ্ড বঙ্গের বি্যাচর্চা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির 

পীঠস্থান। সেই যুগে নবদ্বীপের বিছজ্জনমণ্ডলীর 

অন্যতম ছিলেন সনাতন মিশ্র। সম্পদশালীও 

ছিলেন তিনি। ধনদৌলত বলতে আমর! 

সাধারণভাবে যা বুঝি শুধু সেই বাহসম্পদেই 
নয়-_অন্তরের এই্বর্বেও ধনী ছিলেন মিশ্রদম্পতি। 

অতিথিবৎসল, সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধপ্ব এই 
ত্রাহ্গণের আলয়ে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করলেন এক 

স্থলক্ষণা কন্যা, সম্ভবতঃ সেদিনটি ছিল মাধী 
শুরা! পঞ্চমী তিথি। পিতৃগৃহে পরম আদরে 

শশিকলার মতে। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন 

সকলের নয়নের মণি-_বিষুপরিয়।” । যেমন ব্ধপ 
তেমনই গুণ। ধীর, স্থির, শাস্ত, সেবাপরায়ণা, 

দেবছিজে ভক্তিমতী এই বালিকাকে যে দেখে 

সেই মুগ্ধ হয়। আবাল্য গঙ্গাগ্রীতিও ছিল তাঁর 
অনাধারণ। পৃত জাহ্বীসলিলে নিত্য অবগাহন 

তার আশৈশবের অভ্যাস । গঙ্গার ঘাটেই নিত্য- 
গঙ্গান্সায়িনী শচীর্দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয় তার। 

সে পরিচয় পরে আরও নিবিড়তর, ঘনিষ্ঠতর 

+_একাদশবষীয়! বালিকা বিষুপ্রিয়াকে সাদরে 
স্বীয় পুত্রবধূরূপে বরণ করেন শচীমাতা। 

স্-কাস্ত হুধীজনশ্েষ্ঠ, সর্বজন প্রিয়, .সদানন্দময় 
ভ্রীগৌরাঙ্গকে পতিরূপে লাভ করলেন সৌভাগ্য- 

শালিনী ঝিষুপপরিয়া। পিতৃগৃহে তনয়ারপৈ, 
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ভগিনীরূপে, সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে সখীরূপে, 
ধার .আচরণ ছিল আদশশ্থানীয়, বিবাহের পর 

বৃদ্ধ শ্বশ্রমাতাঁর সেবায়, গৃহকর্মনৈপুণ্যে, অতিথি- 
সৎকারে, শান্ত নম গ্রীতিপূর্ণ আচরণে আদর্শ- 

বধূরূপে পতিগৃহেও তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী 

হয়ে উঠলেন। পরম আনন্দে অতিবাহিত হল 

কিছুদিন। কিন্ত এ আনন্দ স্থায়ী হল না। 

বধূ বিঞুপ্রিয়ার সৌভাগ্য-রবি রানগ্রস্ত হল 
অট্টিরেই। 

কোন কার্যোপলক্ষে মাঝ কয়েকদিনের 

জন্য পিত্রালয়ে গমন করেছিলেন দেবী আর 

সেখানেই তার শ্রবণগোচর হল মর্মস্বদ একটি 

সংবার্দ-_নবদ্বীপবাসীর নয়নানন্দ, শচীর আদরের 

দুলাল, বিঞ্ুপ্রিয়ার প্রাণাধিক প্রিয় আরাধ্য 
দেবতা।__প্রীগৌরাঙ্ষ ন্ন্যাসগ্রহণে ক তসঙ্কল্ল-_ 
সে সঙ্কল্পসাধনে জননীর অন্মতিও লাভ 

করেছেন মাতৃগতপ্রাণ “নিমাই” । গয়া-প্রত্যাগত 

নিমাইয়ের ভক্তি-প্রেমের উন্মাদনার কথা তার 

অজানা নয়। অহমিশ কৃষ্ণগ্রেমে মাতোয়ারা, 
বহির্জগৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, গৃহে থেকেও 

গৃহী নন 'গৌরন্থন্দর'--এ কথ সত্য। তবু 
চিরতরে সংসারত্যাগ !!! এ যে অকল্পনীয়। 

বিনামেঘে বজপাতের চেয়েও বুঝি নিদারুণ এ 

সংবাদ । 

মহামহীরুহ__সেও সইতে পারে না বজ্তা- 

ঘাতের বেদনা, বন্বাহত বৃক্ষ সমূলে বিনষ্ট হয় 
তত্ক্ষণাৎ। অথচ স্থকোমলা লতা অপেক্ষাও 

কোমল-স্বভাবা, আশৈশব আদরযত্বে লালিতা- 
পালিতা, চতুর্দশী এক কিশোরীর কি অসাধারণ 

মনোবল! কি অপরিনীম ধের্ধ, তিতিক্ষা, 
সহনশীলতা ! সর্বোপরি কর্তব্যাকর্তব্যনির্ধারণে কি 
দৃনিশ্চয়া বুদ্ধি! সতা-মিথ্যা যাই হোক, এই 
মর্চ্ছেদী সংবাদ শ্রবণের পর দূরে থাক। সঙ্গত 
শয়। সন্ধবও নয়+তাই অবিলম্বে পিত্রালর় 

দেবী বিষুঃপ্রিয়। ও শ্রীমা সারদ। ১৭৯ 

থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তিনি। কিন্তু দুঃসহ 

শেললম এ সংবাদ তার হৃদয় বিদীর্ণ করলেও তাঁর 

ধীর, স্থির, কর্মময় অথচ শান্ত জীবনপ্রবাহের 

গতি রোঁধ করতে পারল না। ভাবের উচ্ছাস 
উদ্বেলিত হয়ে অতিক্রম করল না৷ ধৈর্ধের বেলা- 

ভুমি। সংসারের নিত্য নিয়মিত কর্তব্যকর্ম- 

সমাপনান্তে নিশীথে নিভৃতে পতিসকাশে মৃছ 

কণ্ঠে অশ্রপূর্ণ লোচনে বালিকাবধূ শুধু জানতে 
চাইলেন-_-এ সংবাদ সত্য কিনা । তাঁর আরও 

জিজ্ঞাসা--“কেন গৃহত্যাগ করবেন শ্রীগৌরাঙ্গ ? 
শচীদেবীর কথা কি তিনি চিন্তা করেছেন? গৃহে 

থেকে কি ঈশ্বর-আরাধন| হয় না?” যদি পত্বী' 

সংস্পর্শ ত্যাগই নিমাইয়ের অভিপ্রেত হয়, তবে 

তার গৃহত্যাগের প্রয়োজন নেই, বরং ঝিঞুপ্রিয়াই 
পিতৃগৃহবাসিনী হবেন অথবা স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন 

করবেন গঙ্গাবক্ষে_-স্বীয় অভিমত সুস্পষ্ট কণ্ঠে 

জানালেন তিনি। ভাবাবেগের উদ্বেল উচ্ছাস 
নয়, ছুঃখ বেদনার উদ্দাম প্রকাশ নয়, এমন কি 

কোন্ অভিমান-অন্থযোগও নয়,--তার পরিবর্তে 

দৃঢ় মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন। বালিকাবধূর যুক্তিযুক্ত 
বাক্য বুঝি স্তব্ধ, বিচলিত করল নবদ্বীপের 
তাফিককুলচুড়ামণিকেও। ক্ষণকাল মৌন 
রইলেন তিনি। তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে জানালেন 

এ সংবাদ সত্য। জীবকল্যাণহেতু সংসারত্যাগ 
তাকে করতেই হবে--বুহতের জন্য, মহতের জন্ত 

্ু্র স্বার্থস্খকে বলি দিতেই হয় চিরকাল। 

ভারতবর্ষে পত্তীকে বলা হয় সহ্ধর্সিণী, 
ধর্মাচরণে সর্বতোভাবে পতির সহায়তা করাই 

স্ত্রীর কর্তব্য-_-ভারতীয় নারীর এই আদর্শে গঠিত 
বিষ্ুপ্রিয়ার জীবন। তাই সন্গ্যাসগ্রহণই পতির 
অন্তরের আকুল আকাঙ্ষ। হৃদয়ঙ্গম করে সাধবী 
পত্বী সহায় হলেন ধর্মপথের-_-সম্মতি দিলেন 

সম্ভাসগ্রহণের | শ্তধু একবার মৌখিক লম্মতি 
প্রদান মাত্র নয়-স্পরব্ী কালেও কখনও 
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শ্রচৈতন্তের গৃহত্যাগে কোন অন্থযোগ, কোন 
আক্ষেপ্বনি ধ্বনিত হয়নি তার শ্রীমুখে । বরং 
দেখি সংসারত্যাগী স্বামীর সন্ন্যাসধর্মরক্ষার্থে পতি- 

সন্দর্শন-লৌভাগ্য থেকে ব্বেস্ছায় বঞ্চিত। করেছেন 

নিজেকে । মম্নাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দাদি 

ভক্তবুদ্দ স্থুকৌশলে শ্রীচৈতত্যকে শাস্তিপুরে নিয়ে 
এসেছেন। প্রাণপ্রিয় 'গৌরাঙ্গনুন্দরের” দিব্য 

সান্নিধ্যে তৃপ্ত ভক্তজন। হারানিধিকে কাছে 

পেয়ে আনন্দিতা শচীমাতা। অদ্বৈত-আলয়ে 

আনন্দের প্লাবন । যে আনন্দ-যজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ 

সেই মহামহোৎ্সবে যোগ দেননি শুধু একজন-_ 

দেবী বিষ্তপ্রিয়া,_ধার অসাধারণ আত্মসংযমের 

নীরব আত্মোৎসর্গের মূল্যে জগৎ পেয়েছে “প্রেমের 
মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরুষ্চৈতন্যকে 1 

প্রায় পাঁচশে! বছর পরে দেখি অন্থরূপ 

ঘটনারই পুনরভিনয় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর 

জীবনে । যেন যুগে যুগে একই নাটকের অভিনয় 

--পরিবর্তন শুধুমাত্র স্থান-কালের, নাম-রূপের । 
প্ীপ্রমা-ও আবির্ভূত হয়েছিলেন সদাচারসম্পন্ন 
্রাহ্মণকুলে। কন্ঠারূপে, ভগিনীরূপে, সখীরূপে-_ 
তিনিও আবাল্য সকলের প্রিয় । দেবী বিষুপ্রিয়ার 
মতো আশৈশব তারও ছিল অসাধারণ গঙ্গা- 

ভক্তি। অবশ্ঠ জয়রামবাটি নবন্বীপের মতো গঙ্গা- 
তটবর্তী নয়,__তাই শীর্ণকায়া 'আমোদর" নদই 

ছিল বালিক। সারদার গঙ্গা! । ( পরবতী জীবনে 
কলকাতা বাসকালে নিত্যগঙ্গান্নানে ব্যতিক্রম 

ঘটত না তার।) শ্্রীরামরুষেের 

রূপে তিনিও বৃতা হন বাল্যেই। অতি শৈশবে 
বিবাহ হওয়ায় সে স্থতি যদিও তাঁর চিত্তপটে 

উদ্দ্রন ছিল না, কৈশোরে অনিন্াযকান্তি, সদা- 

রঙ্ষময়, মধুরভাষী, ন্বেহশীল, সরল, উদ্ারচরিত 

পতির পৃতসান্লিধ্যে তিনিও বিষ্ুপ্রিপ্নার মতোই 

পরমানন্দ লাভে ধন্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 

ম| পরে হ্বয়ং বলেছেন-হদয়মধ্যে আনন্দের 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 

পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, একাল হুইতে 
সর্বদা এরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, 

দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত, 
তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে ।” কিন্তু তীর 
জীবনেও এ সুখ-সৌভাগ্য অধিক কান স্থাক্সী 

হল না । 

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তনাস্তে সাধনায় মগ্ন হলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরপ্রেমে আত্মহারা সাধকের 
'ভাবতন্ময়তা” সঙ্কীর্পবুদ্ধি সাধারণ সংসারী মানবের 

দৃটিতে উিন্মত্ততারই" নামাস্তর মাত্র। '্ীরামরুষ 
উন্মাদ" _অচিরেই মর্মস্তদ এ জনশ্রুতি বিদীর্ণ করল 
সরলা পল্লীবালার হৃদয়। তখন কতই বা বয়স 

তাঁর ! অথচ কি অপরিসীম ধের্ধ, সহন্শীলত। ! কি 

অপূর্ব কর্তব্য নিষ্ঠা ! কি প্রগাঢ় প্রেম! উম্মাদের 
স্ত্রী” ভেবে মনন্তাপ নয়, বিলাপ নয়, ক্রন্দনের 
উচ্চরোলে অপরের সহানুভূতি আকর্ষণের বৃথা 
প্রয়া নয়_-তার পরিবর্তে চক্ষুকর্ণের বিবাদ- 

ভগ্জনের জন্য স্থকৌশলে গঙ্গাঙ্গানচ্ছলে স্বয়ংই 
উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে | শুধুমাত্র সত্যাসত্য 

নির্ধারণই নয়,__যদি পতি বাস্তবিকই উন্মাদ হয়ে 
গিয়ে থাকেন, তবে সেবার জন্য শ্ররামকষ্- 

সমীপে থাকাই তার কর্তব্য-_-এই ছিল “তথাকথিত 
শিক্ষার আলোকবঞ্চিতা, লজ্জানম্র, শাস্ত অথচ 
দৃঢদস্বর পল্লীবাঁলিকাটির অস্তরের অভিপ্রায়। 

'ত্যাগ-বিগ্রহ" শ্রীরামকৃষ্চ বাহ্তঃ সংসারত্যাগ 

করে দূরে সরে যাননি, তাই আক্ষরিক অর্থে 
'পতির সঙ্ক্যাসগ্রহণে সম্মতি দানের” প্রয়োজন 
সারদাদেবীর হয়নি একথা সত্য। কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে এই স্থকঠিন কর্তব্য তাঁকে পালন করতে 
হয়েছে আরও কঠোরভাবে । ত্যাগীশ্বর 
শ্রীরামকৃষ্ণের দিবা জীবনে শ্রীক্রমায়ের অবদান 
অতুরনীয়। বিস্তারিত আলোচনায় ন! গিয়েও 
একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ এ প্রনক্ষে আমরা 
করতে পারি। কিশোরী সারদ। তখন 
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দক্ষিণেশ্বরে । তুমি কি আমায় সংসারপথে 
টেনে নিতে এসেছ ?”--গভীর নিশীথে একান্তে 

তরুণী ভার্ধাকে জিজানা! করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
বিন্দুমাত্র ইতন্ততঃ নয়, দ্বিধ।-সঙ্কোচ নয়, সপ্রতিভ 

স্থির নিঃসংশয় উত্তর--“না, আমি তোমাকে 
সংলারপথে কেন টানতে যাৰ? তোমার ইষ্ট- 
পথেই সাহায্য করতে এসেছি ।”- এই দিব্য 

কথোপকথন কি পঞ্চশত বৎসর পূর্বের এক পবিত্র 
রজনীর কথাই স্বতিপথে উদিত করে না? 
শ্রীচৈতন্যদেব বাহ্ সন্ধ্যাস গ্রহণ করেছিলেন,_ 
তীর সঙ্ন্যাজীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত 
হয়েছে নীলাচলে এবং তীর্ঘাদি পর্যটনে। 

স্থতরাং পতির পুণ্যদর্শন লাভ বিষ্রপ্রিয়ার পক্ষে 
সম্ভবপর ছিল না কখনই। সে প্রয়াসও 

তিনি করেননি। তাঁর আত্মত্যাগ বাস্তবিকই 

তুলনাবিহীন,। আর এই আত্মত্যাগের চরম 
বিকাশ, -আত্মন্থখ বিসর্জনের পরাকাষ্ঠা আমরা 
দেখি গ্রপ্রীমায়ের জীবনে । স্বামী গৃহত্যাগ করে 
পরিব্রজ্যায় গমন করেননি, পতিসান্লিধ্য থেকে 

দুরে, বহুদূরে নয়, দক্ষিণেশ্বরে নহবতের 
কষদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তখন বাম করছেন তিনি, 
অথচ সেই 'দক্ষিণেশ্বরেই' শ্রীশ্রঠাকুরের কক্ষে 

শ্রীরামকষেরর দিব্য সান্নিধ্যে ভগবত্প্রপঙ্গের, ভজন- 
কীত্তনের অমৃতাস্বার্দে যখন ভক্তবৃন্দ মাতোয়ার1, 

_-তখনও এই আনন্দের মহামহোত্সবে যোগদান 
দুরে থাক, দিনান্তে একটিবারও শ্রীরামরুষণের 

দর্শনলাভের সৌভাগ্য পর্বস্ত ঘটত ন| সারদা- 
দেবীর । মা পরে নিজেই বলছেন--“কখনও 

কখনও ছুমাসে হয়তো একদিনও ঠাকুরের দেখা 
পেতুম না” অথচ আশ্চর্য এই যে, তার জন্ত 
কোন আক্ষেপোক্তি,_কোন অন্ুযোগ-অভিযোগ 

নয়, ড় জোর শুধু নিজেকে বোঝানো-_“মন, 
তুই কি এমন ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ 
ও র দর্শন পাৰি ?” 

দেবী বিঞুপ্রিয়। ও শ্রীম! সারদা ১৮১ 

দেবী বিষুপ্রিয়া ও শ্রশ্রীমা সারদ।--উভয়ের 
আবির্ভাব অবতারের লীলার সহায়িকারূপে,_ 

উভয়ের সৌসাদৃশ্ত দেখা যায় জীবনের সর্ব- 
ক্ষেত্রেই । শ্রীচৈতন্তদেৰ ছিলেন মাতৃগতগ্রাণ। 

মাতৃভক্ত শ্রীরামকষ্ণদেবও, কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে 

গর্ভধারিণী জননীর সেবা-শুশ্রধার, তার 

তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করা সাধ্যাতীত ছিল 

দুজনেরই--সে গুরু-দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় সানন্দে 

অঙ্ষুন্ষচিত্তে আজীবন বহন করেছেন-_ বিসুপ্রিয়া”, 
'ারদা' | পতি-পত্বীর লৌকিক সম্পর্ক ন৷ 
থাকলেও পিতিগতপ্রাণা” ছিলেন উভয়েই. 

পতির নিকট শিক্ষা-দীক্ষ/। লাভের সৌভাগ্য 

ঘটেছিল উভয়ের-_-অধ্যাত্মম্পদের অধিকারিণীও 

হয়েছিলেন উভয়ে । 

তপন্যাময় জীবন দুজনেরই | নহবতে শ্রীশ্রীমাকে 
দর্শন করে ভক্ত মহিলাবৃন্দ বলতেন--“আহা ! 

যেন বনবাস।” বিন্দুবাসিনী” সারদাদেবীর জীবন 
অন্ুধ্যান করলে মনে হয়, বনবাসও বুঝি ন্বর্গ__-এর 

তুলনায় । মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা 

পল্লীবালার পক্ষে ক্ুত্রাতিক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দিজীবন 
যাপন! এমনকি শৌচাদির গ্রয়োজনেও 

বাইরে বেরনোর উপায় ছিল না। স্বামী 

সন্দর্শনলাভ-_তাঁও সব সময় ঘটত ন।। অথচ 

তারই মধ্যে তপোনিমগ্রী, সদাপ্রসন্ন। তিনি। 

অতি প্রত্যুষে গঙ্গান্নানাস্তে ধ্যানজপার্দিতে 
নিরতা হতেন, সারাটি দিন ব্যাপৃত থাকতেন 

ভক্তসেবায়,_উ্ররামকৃষ্ণের সেবায়। সমগ্র 

দিবসব্যাপী অসংখ্য কর্মসমাপনাস্তে রাত্রির 

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত ধ্যানজপে-_- 

নিশীথে নহবতশীধষে সমাধিমগ্ন সেই মাতৃমৃতি 
সন্দর্শনে ধন্য হয়েছেন কোন কোন ভাগ্যবান 

সম্তান। শ্রীরামকষ্ণের স্থল শরীরের আদর্শনৈর 
পর সারদাদেবীকে আরও কঠোর তপশ্যর্ধায় 

নিরত দেখতে পাই,_-কখনও বৃদ্দাবন।দি তীর্ঘে 
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তপোমগ্না, কখনও স্থকঠিন পঞ্চতপা” ব্রত- 
পালনে উদ্ভোগী, কখনও চরম রুচ্ছুসাধনপূর্বক 
একান্তে বাস কামারপুকুরে । 

দেবী ঝিষুরপ্রিয়াও আজীবন একান্তে সাধন- 
ভজনে মগ্ন থেকে কঠোর সন্গ্যাসিনীর ন্যায় জীবন- 

যাপন করতেন । শ্রীচৈতন্কদেবের তিরোধানের 
পর সে তপোকাঠিন্ত বর্ধিত হয় শতগুণে। 

বাহ্ জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সাধন- 

ভজনে নিঃশেষে আত্মনিব্দেন করেন তিনি। 

প্রাতে ্ানাদির পর ভজনমন্দিরে প্রবেশ 
করতেন ভজনান্তে বেল! তৃতীয় প্রহরে গ্রহণ 

করতেন যখ্সামান্ত প্রসাদান্ন। 

“অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃনান করি । 
শালগ্রামে সমপিয়া তুলসী মঞ্জরী ॥ 
পিড়াতে বসিয়া! করে হরেক নাম। 
আতপতওুল কিছু রাখে নিজস্থান। 

ষোল নাম পূর্ণ হেলে একটি তওুল। 
রাখে মরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল ॥ 
এইরূপ তৃতীয় প্রহর নাম লয় । 

তাহাতে তল সব সরাতে দেখয় ॥ 

তাহা পাক করি শালগ্রামে সমপিয়। | 
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়৷ ॥ 

--অঙ্থরাগবল্লী 
“চৈতন্যদেব বাস করিতেন গন্ভীরা'তে-_দেবীর 
বাসগৃহ গস্ভীরতর, গন্ভীরতম হইল”_মনম্বী 
মরমী সাধক-ভক্তের লেখনীমুখে অস্কিও এই 
একটি রেখাচিত্রেই যেন আমরা পাই তপস্থিনী 

বিষ্ুপ্রিয়াজীর একখানি পরিপূর্ণ আলেখ্য। 
্বয়ং শক্তিন্বক্ূপিণী হয়েও উভয়েই ছিলেন 

লজ্জা পটাবৃতা', 'অবশত্ঠিতা? ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের বা 
শ্রীচৈতন্টের তিরোধানের পূর্বে কদাচিৎ কেউ 
তাদের পুণাদর্শশলাভে ধন্ত হয়েছেন। পরবর্তী 

কালেও দেখি ভক্তগণ প্রণাম নিবেদন করতে 

এলে শরীর! অনপ্ত্ট ত। হবেই উপ্বেশন করতেন । 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৩য় সখ্য! 

স্বামী ব্রন্ধানন্দাদি প্রিয় সন্তানদের সঙ্গে বাক্যালাপ- 

কালে পর্ধস্ত মধ্যবতিনীর সহায়তা গ্রহণ করতেন। 
ভক্ত সম্তানদের দর্শনদানকালে দেবী বিষুপ্রিয়াও 
পর্দার অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকতেন। পরি- 

চারিকা বা সেবিকাগণ পর্দা উত্তোলন করলে, 

ভক্তের! শ্রীচরণযুগল দর্শনে আপনাকে ধন্ত জান 

করতেন। 

অবতারপুরুষের সঙ্গে আসেন লীলাসহচর- 

গণ, মহাঁশক্তির দিব্যাবতরণকালে শক্তির অংশ- 

স্বরূপা লীলাসহচরীবৃন্দ ভূতলে আগমন করেন। 

্ীীচত্তীতে দেখি মহাশক্তির সঙ্গে ব্রাক্ষী, 
কৌমারী ইত্যাদি নানা নামে অসংখ্য দেবশক্তির 

সমাবেশ। দেবী ঝিষুঃপ্রিয়ার অন্তরঙ্গ সেবিকা, 

মহচরী ছিলেন কাঞ্চনা” এবং 'অমিতা? | বিশেষতঃ 

কাঞ্চন ছিলেন ছায়ার গ্ভায় দেবীর অন্ুগামিনী 

এবং মদ তাঁর প্রিয়কার্সাধিকা। নবদ্বীপ থেকে 

নীলাচল- এই দীর্ঘ ছুর্গম পথ পদত্রজে অতিক্রম 

করা যে-যুগে পুরুষের পক্ষেও সথসাধ্য ছিল না, 
সেই সময়ও পদব্রজে এই পথে নীলাচল গমনাগমন 

করে শ্রীচৈতন্যের সংবাদ এনে দেবীকে প্রীত 

করেছেন, তীর বিশেষ অন্ুগ্রহভাজন। 'কাঞ্চনা+। 

মনে পড়ে শ্রশ্রীমায়েরও এমনই অন্তরঙ্গ সহচরী, 

একান্ত অন্গামিনী ছিলেন 'গোলাপন্থন্মরী 

দেবী” এবং “যোগীন্দ্রমোহিনী দাসী'--পরবরতী 

কালে ধারা পরিচিত 'গোলাপ-মা” ও 'যোগীন-ম।” 

নামে। প্রশ্রীমা নিজমুখে বলতেন--“গোলাপ, 

যোগীন এর আমার অন্তরঙ্গ ।” 

পুরুষ ভক্তদের মধ্যে দেবী বিষুপ্রিয়ার বিশেষ 

সেবাধিকার লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল দেবীর 

পদ্দাশ্রিত সেবক “বংশীবদন” এবং 'দ্রামোদর 

পণ্ডিতের” । শ্রীত্রীমায়ের জীবনেও দেখা যায় তাঁর 
একান্ত ন্লেহভাজন সেবকবৃন্দের মধ্যে প্রধান 
ছিলেন ছুজন-_স্বামী যোগাননদ ও. স্বামী 
সারদাননা। বিষুপ্রিয়ার্জীর দেহত্যাগের পূর্বেই 



চৈত্র, ১৩৯১ ] 

বংশীবদন শরীর ত্যাগ করেন, স্বামী যোগানন্ও 

মহাপ্রয়াণ করেন শ্রীশ্রমা স্থল শরীরে থাকা- 

কালেই। দামোদর পণ্ডিত? এবং 'ম্বামী সারদা- 

নন্দ" উভয়েই ছিলেন আশিষ্ঠ, ত্রটিষ্ঠ, উৎসাহী, 
কর্মপটু, স্থিরবুদ্ধি, দুরদর্শা, বিচক্ষণ, শান্তরজ্ঞ পণ্ডিত, 
মহাসাধক এবং সর্বোপরি ছুজনেই ছিলেন 
একাস্তভাবে 'মাতৃগতপ্রাণ” । দামোদর পণ্তিতকে 

স্বয়ং চৈতন্যদেব নিয়োজিত করেছিলেন শচী- 

বিষ্কুপ্রিয়ার তত্বাবধানে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর 

ক্রীড়াচ্ছলে শরতের (স্বামী সারদানন্দের ) 
ক্রোড়ে উপবেশন করে বলেছিলেন,_-“দেখলাম 
ও কতটা ভার সইতে পারবে” । শ্রীশ্রীমা-ও 

বলতেন--“শরৎ আমার ভারী”। 

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর তথ্প্রচারিত 

ভক্তিমার্গের পুষ্টিসাধন এবং ভক্তত্ৃণয়ে প্রেরণা 
সঞ্চারের নিমিত্ত আরও কিছুকাল মত্যে অবস্থান 
করেন দেবী বিষুতপ্রিয়া। গদাধরদীসাদি ভাগ্যবান 
ভক্তগণ মাতৃচরণোপান্তে আশ্রয়লাভে কৃতরৃতার্থ 

দেবী 'বিষ্প্রিয়। ও শ্রীম! সারদা ১৮৩ 

হন। ্রীশ্রমা সারদাদেবীও শ্রীরামকষ্ষদেবের 

তিরোধানের পর স্থুদীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থান- 
পূর্বক তার আরব কার্য সর্বতোভাবে সুসম্পন্ন 
করেন। যোগানন্দার্দি ত্যাগী-সম্ভান, অগণিত 

ভক্ত এবং শত শত আর্ত-তাপিত জন তার শ্রীপদে 

আশ্রয়লাভ করেন । শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগ্রচারে, 

সংরক্ষণে, শ্রীরামকৃষ্-সংঘের বিকাশ ও পুষ্ি- 

সাধনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান অপরিসীম। দেবী 
বিষ্ুপ্রিয়ার মাতৃরূপ এবং সংঘজননী রূপের 
চরমতম বিকাশ আমরা দেখি শ্রীগ্রীম! সারদাদেবীর 
জীবনে । 

শ্রচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পঞ্চশত বর্ষপৃতি 
উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী মহৌৎসবের পুণ্যলগ্নে আমরা 

স্মরণ করি, প্রণাম করি যুগে যুগে নানা নামে 

নানা রূপে প্রকাশিত সেই মহাশক্কিকে,- 

চৈতন্যাবতারে ধার আবির্ভাব 'দেবী বিষ্ুপ্রিয়া, 
নামে- শ্রীরামরুষ্ণাবতারে যিনি পুজিতা “মা 
সারদা রপে। 

জমসং শোধন 

পৌষ, ১৩৯১ সংখ্যায় ৮২০ পৃষ্ঠার উপর থেকে ২য় পঙ্ক্তিতে 'রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ 

সেপ্টারে”-র পরিবর্তে “ব্দোস্ত মোসাইটিতে' পড়তে হবে ।-_-সঃ 



অফাবক্র-নীত। 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 

[ মাঘ, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 

আত্মান্ুভবোপদেশঃ 

( আত্মান্ভবোপদেশ বর্ণনং নাম প্রথমং প্রকরণম্ ) 
জনক উবাচ-- 

কথং জ্ঞানমবাপ্পোতি কথং মুক্তির্বিষ্যতি। 
বৈরাগ্যং চ কথ, প্রাগ্তমেতদ্ ব্রহি মম প্রভো ॥১। 

অন্বয় £ প্রভে।! জ্ঞানং কথম্ অবাপ্রোতি, মুক্তিঃ কথং ভবিষ্যতি, কথং চ বৈরাগ্যং প্রাপ্তম্, 
এতৎ মম ব্রুহি ॥ ১॥ 

অনুবাদ £ রাজধি জনক গুরু অষ্টাবক্র খধিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_হে প্রভে। ! পুরুষ কি 
উপায়ে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, যুক্তি কি প্রকারে হইবে এবং বৈরাগ্যই বা কি 

করিয়। প্রাপ্ত হওয়া যায়-_এই সমস্তই আপনি আমার কল্যাণার্থ বিশদরূপে বর্ণন 

করুন ॥ ১|॥ 

মুক্তিকামী সমাগত শ্রদ্ধালু শিশুকে পরম কারুণিক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন অষ্টাবক্র মুনি 
শমদমাদি জ্ঞানসাধনের উল্লেখপূর্বক মোক্ষহেতু তত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন-__ 
অগ্টাবক্র উবাচ-_- 

যুক্তিমিচ্ছসি চেস্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ। 
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযুষবদ, ভজ ॥২। 

অন্বয় £ তাত! চেৎ মুক্তিম্ ইচ্ছদি বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ, ক্ষমা-আর্জব-দয়।-তোষ -সত্যং 

পীযুষবৎ ভজ ॥২॥ 

অনুবাদ £ অষ্টাবক্র মুনি উত্তরে বলিতেছেন_হে তাত! (হে প্রিয় শিষ্য!) যদি তুমি 
সর্বানর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্প্রাপ্তিরূপ মুক্তির ইচ্ছা করিয়৷ থাক তবে অনর্থহেতু বলিয়া লোকে 

যেমন বিষকে ত্যাগ করিয়া থাকে তন্রপ তুমিও সর্বানর্থভূত দেহাদি বিষয় ত্যাগ কর অর্থাৎ 
দেহাদিতে আমি আমার এইরূপ আসন্তি বা অভিমান করিও না।১ এবং ক্ষমা, আর্জবণ, দয়।&, 

সস্তোষ* ও সত্য* আদি গুণনিচয় সর্বদা অমৃততুল্য জানিয়া সেবন কর ॥ ২॥ 

১ এইরপে বাহ্যপদার্থে আসান্ত ত্যাগোপদেশ দ্বারা বাহ্যোল্দিয় নিগ্রহরপ জ্ঞানসাধন 'দম' উপাঁদদ্ট হইল। 

২ সবণসহন অর্থাৎ সর্বাধিষ্ঠানত্ব। ছহা আত্মধর্ম। 
গু --ইহাও আত্মধম'। 

৪ [নরূপাঁধকরূপে সর্বাহতকারী-এঁ। 

& আত্মসুখ--ইহা জাত্বার ্যরংগ। 
৬ '্িকালাবাধিত স্যরূপ--ইহা আত্মার গ্যরূপ। 
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€এইকপ শমদমার্দি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর প্রতি ভগবান্ অষ্টাবক্র মুনি উপদেশ 
দিতেছেন--) 

শংকা : এই পাঞ্চভৌতিক দেহই তো৷ আত্মা। স্থতরাং এই পঞ্চভৃত ও তাহাদের 
ধর্মমূহ কি করিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে? পৃথিবী আদির ম্বভাবভূত গন্ধ আদি ধর্ম তিন 
কালে কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। 

এই সম্ভাব্য শংকার উত্তরে আচার্য বলিতেছেন যে, তুমি পৃথিবী 'আদি স্বরূপ নও, ইত্যাদি-_- 
ন পৃথ্থী ন জলং নাগ্নির্ন বাযুর্দ্যোন্ন বা ভবান্। 
এধাং জাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রুপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥ 

অন্বয় : ভবান্ পৃর্থী ন, বা জলং ন, অগ্মিঃ ন, বাযুঃ ন, ছ্োৌঃ ন, এষাং সাক্ষিণম্ আত্মানং মুক্তয়ে 
চিদ্রপং বিদ্ধি ॥৩॥ 

অন্থবাদ : হে শিশ্ত! তুমি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায, আকাশ-_ইহার কোনটি রূপই নও ।১ এই 
সকলের সাক্ষী২ আত্মাকে (অর্থাৎ “আমি”কে ) তুমি মুক্তি লাভার্থ চৈতন্য৪- 

রূপে অবগত হও ॥৩॥ 

৬ অতএব তুমি অনাত্মা বিষয়সমূহ ত্যাগ কর। 

ই দেহাদর সাক্ষী আত্মা দেহাি হইতে 'ভিন্ন, যেমন ঘটগুষ্টা ঘট হইতে [ভিন্ন । 

৩ ইহাই আত্মজ্ঞানের ফল। 
৪ নৈয়ারিকাভিমত আত্মার অচিদ্রুপতা অস্বীকৃত হইল । 

নৈয়ায়িকগণ বলেন, আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি; প্রাভাকর মতে ছুঃখপ্র।গভাবে 

স্থিতিই মুক্তি; আত্মনাশই মুক্তি, ইহা (শৃন্যবাদী ) বৌদ্ধগণের মত।--এই সকল মত নিরাকরপ- 

পূর্বক আত্মজ্ঞানলভ্য জীবন্মুক্তিদশার বর্ণন করিতেছেন-_ 

যদি দেহং পৃথক্কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি। 
অধুনৈব ন্ুুধী শান্তো বন্ধমুক্তো৷ ভবিষ্যুসি ॥৪॥ 

অন্বয় : যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি, ( তদা ) অধুন। এব স্থখী শাস্তঃ বন্ধযুক্তঃ 
ভবিষাসি ॥ ৪ ॥ 

অঙ্ছবাদ : হেশিষ্য! যদিতুমি দেহাদি পৃথক করিয়া তৎ্সমূহ হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যে একা গ্রচিত্ত 

হইয়া অবস্থান করিতে পার তাহা হইলে তুমি এখনই অর্থাৎ এই মুহূর্তেই পরমানন্দ 

প্রাপ্ত হইয়া স্প্রসন্নচিত্ত ও কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি অনর্থরূপ বদ্ধনমুক্ত হইতে পার ॥ ৪। 

বর্ণাশ্রমবিহিত কর্তব্য কর্ম বিদ্ঞমান থাকিতে চৈতন্যে বিশ্রান্তিবূপ মুক্তি কি করিয়া সম্ভব 

হইতে পারে, এই শংকার উত্তর-_ 

ন ত্বং বিপ্রাদিকো। বর্ণে নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ | 

অসঙ্গোহসি নিরাকারে বিশ্বসাঙ্গী সুখী ভব ॥৫॥ 

অন্বয় : ত্বং বিপ্রার্দিকঃ বর্ণঃ ন, আশ্রমী ন, অক্ষগোচরঃ ন, (ত্বমূ) অসঙ্গং নিরাকার: বিশ্বসাক্ষী 

অপি, সুখী তব ॥ ৪ ॥ 
শী 



১৮৬ উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ ৩য় সংখ্যা 

অন্গবাদ : তুমি ব্রাক্গণার্দি কোন বর্ণ নও, কোন ক্রক্ষচর্যাদি আশ্রমভূক্তও তুমি নও 

অর্থাৎ তুমি বস্ততঃ বর্ণাশ্রমার্দিবিহীন । কোন ইন্ত্রিয়জ্ঞান১ও তোমাকে বিষয় করিতে 

পারে না; তুমি সর্বোপাধিসঙ্গরহিত, আকারবিহীন ও সকলের সাক্ষী। অতএব 

স্বরূপচৈতন্তে বিশ্রান্তিলাভপূর্বক তুমি পরমানন্ প্রাপ্ত হও | ৫॥ 

৬ আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ঢাক্ষুৰ প্রত্যক্ষ দেহ বিষয়ক, আত্মাবধরক নহে। 

ই যেহেতু তুমি অসঙ্গ ও বর্ণাশ্রমাঁপরাহত, অতএব কর্মাসান্ত পারত্যাগ কাঁরয়া চৈতন্যে একাগ্রচত্ত হও। 

চৈতন্তমাত্রনিষ্ঠ হইলে বৈদিককর্ম পরিত্যাগজনিত প্রত্যবায় হইবে, এই শংকার উত্তরে 

বলিতেছেন-_ 

ধর্মাধর্মে মুখং ছুঃখং মানসানি ন তে বিভো।। 
ন কর্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্বদা ॥৬। 

অন্ধ : বিভো! ধর্মাধর্মী স্থখং ছুঃখং মানসানি, তে ন। (ত্বং) কর্তা ন অসি, ভোক্তা ন 

অসি? (ত্বং) সর্বদা মুক্ত এব অনি ॥ ৬॥ 

অনুবাদ : হে পরিপূর্ণন্বরূপ ! ধর্ম, অধর্স, সুখ, দুঃখ__এই সকলই মানসিক অর্থাৎ মনের ধর্ম।১ 

তুমি কর্তৃত্ব ভোক্ৃত্বৎবিহীন ও সদা মুক্ত“ ॥ ৬ ॥ 
৬ অতএব ইহাদের সহিত ন্রিকালেও তোমার কোন সম্বজ্ধ নাই। 

২ বাত ও নিষিদ্ধ কর্মকতণারই পুণ্া পাপদ্বারা সুখদহঃখভোন্তত্ব হইয়া থাকে । উহা তোমাতে নাই, 

কারণ তি শুষ্ধচৈতন্যস্বরপ। 

ও সুখদহঃখ, পাপপুপ্য--এই সবই অজ্ঞানকাঁনপত । চৈতন্যে বিশ্রান্তিগ্যারা অজ্ঞান 'নিবন্ত হইলে এ 
সকল বজ্পনা স্বতই বিলশনণ্হইরা ধায় এবং শহক্ধচৈতন্যস্বর:প, 'নিতাম্ন্ততাই প্রীতভাত হইতে থাকে । 

নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধন একটি মিথ্যা! প্রতীতি মাত্র। সেই মিথ্যা বন্ধনের হেতু বলিতেছেন-__ 

একে ভরষ্টাসি সর্বস্য মুক্তপ্রায়োহসি সর্বদা । 
অয়মেব হি তে বন্ধে! জরষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥৭ ূ 

অন্বয় : (ত্বং) সর্বস্ত একঃ ভ্রষ্টট অসি। সর্বদা মুক্তপ্রায়ঃ অসি। অয়ম্ এব হি তে বন্ধ: (যৎ) 
ইতরং দ্রষ্টারং পশ্তসি ॥ ৭ ॥ 

অন্থবাদ : হে শিষ্য! তুমি সর্বশরীরের একমান্র ব্যাপক দ্রষ্টা, দেহাধ্যাসবশতঃ বন্ধ প্রতীয়মান 
হইলেও তুমি বন্ততঃ মুক্ত। তথাপি আত্মাকে দেহাদিপরিচ্ছিন্নরূপেই তুমি জানিয়। 
থাক, ইহাই তোমার বন্ধন ॥ ৭॥ 

ূর্বক্গোকে বন্ধনের হেতু বলা হইয়াছে, এক্ষণে অনর্থের হেতু, তাহার নিবৃত্তি এবং 
পরমানন্াপ্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে-- 

অহং বর্তেত্যহংমানো মহাকৃষ্কাহিদংশিতঃ | 
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥৮॥ 
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অন্বয় £ (ত্বং) অহং কর্তা ইতি অহুংমানঃ মহাকষ্ণ-অহি-দংশিতঃ । ( অতঃ) অহ্ং কর্তা ন 

ইতি বিশ্বাস-অমৃতং পীত্ব। স্বখী ভব ॥৮॥ 

অন্থবাদ : হেশিত্ত! “আমি কর্তা, এই অহংকাররূপ ( আত্মাতে কর্তৃত্বাভিমানরূপ ) মহান্ কৃষ্ণ- 

সর্পকর্তৃক তুমি দষ্ট ( কবলীকৃত ) হইয়াছ। অতএব আমি কর্তা নহি”-_এই প্রকার 

নিশ্চয়জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া অর্থাৎ অনুভব করিয়৷ পরমানন্দ লাভ কর ॥| ৮ ॥ 

জ্ঞানান্লি গহন অজ্ঞানকানন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়াই পরমানন্দলাভের সাধন হইয়া 
থাকে-- 

একে বিশুদ্ববোধোহহমিতি নিশ্চয়বহ্িনা | 

প্রজ্াল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ মুখী ভব ॥৯॥ 
অন্বয় £ একঃ বিশ্তুদ্ব-বোধঃ অহম্ ইতি নিশ্চয়-বহ্ছিনা অজ্ঞান-গহনং প্রজ্ঞাল্য বীতশোক: 

নুখী ভব ॥ ৯॥। 
অনুবাদ : আমি স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত এক অদ্ধিতীয় স্বপ্রকাশ চিদাত্মা--এই 

প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়রূপ অগ্নিসহায়ে গভীর অজ্ঞানারণ্য নিঃশেষে ভন্মীভূত কর্বিশ্বা শোক- 
মোহ-রাগ-দ্বেষাদি রহিত হও ও পরমানন্দ লাভ কর ॥৯॥ 

আত্মজান দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলেও, সত্যভূত এই প্রপঞ্চের তো আর জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি 
হয় না? ন্ৃতরাং সখছুঃখপ্রদ এই সংসার বিদ্যমান থাকিতে পুরুষ কি করিয়। বীতশোক হইতে 

পারে? এই শংকার উত্তরে আচার্ধ বলিতেছেন যে, এই সংসার বজ্জুদর্পতুল্য মিথ্য। গ্রতীতিমাত্র 

বলিয়া তত্বজ্ঞানোদয়ে উহ বিলীন হইয়া যায়। স্ৃতরাং ছুঃখহেতু এই সংসার আর (পূর্বরূপে ) 
না! থাকাতে সাধকের বীতশো কত্বও সিদ্ধ হয়-_ 

_ যত্তর বিশ্বমিদং ভাতি কল্লিতং রজ্জুসর্পবৎ 
আনন্দপরমানন্দঃ স বোধস্তবং স্থখং চর ॥১০॥ 

অন্য £ যত্র ইদ্দং বিশ্বং রজ্জু-্দর্পবৎ্ কল্পিত ভাতি সঃ আনন্দপরমানন্দঃ বোধঃ ত্বং স্থখং 

চর ॥| ১০ || 

অন্থবাদ £ অধিষ্ঠানের অজ্ঞানবশতঃ রজ্ছুসর্পের ন্যায় কল্পিত এই বিশ্ব যে বোধন্বর্ূপে প্রতিভাত 

হয়, সেই স্বতঃ নিত্য অনস্ত১ আনন্দস্বরূপ চিদাত্মা। তুমিই ; ইহা.জানিয়। সথখে* বিচরণ 
কর ॥ ১*॥ 

৬ দ:ঃখহেতু প্রপণ্গের বিলয় হইলে দৃঃখাভাবমার হইবে, সুখ ক ফাঁরয়া হইবে? এই শংকার উত্তরে 
বলিতেছেন, “তুমি অনন্ত সুখস্বরূপে | মনুযাদেবলোকাদিরর আনন্দ হইতে সবশোৎকৃদ্ট শ্রচ্ধানল্দ। 

উহাই পরমানল্দ । শ্রাত বাঁলয়াছেন, 'এই ব্রক্জানচ্দেরই কাঁণকামাত জীবগণ উপভোগ ঝাঁরয়া থাকে।, 
ই চ্যস্নানভূত অজ্ঞানকাষ্পত ব্যান্রাদ ভয় জাগ্রতে নিবৃত্ত হইলে পরব যে প্রকার নিভ'য়ে বিচরগ করে, 

জুপ। 
[ ক্রমশঃ ] 



ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষঃ- রমেম্দরনাথ 
মাললক লম্পারদিত। প্রকাশক £ সাহিতাতীর্থ; ৬৭ 

পাথারিয়াঘাট স্বীগট, কাঁলকাতা-৬ | পৃঃ ১৯+৪৬০ 

মূল্য: ৩৫০০। 

শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে দুলাল মল্লিকের বয়সের 

ব্যবধান ছিল নয় বছরের (যছুলালের জন্ম 

বৈশাখ ১২৫১) কিন্তু উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি 

ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । দক্ষিণেশ্ববে 

রানী রাসমণির বাগানের পাশেই ছিল যছুলালের 

বাগান, যেখানে দীর্ঘ কয়েক মাস ভাগবত পাঠের 
আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়মিত উপস্থিত হতেন। এই 

সৌহার্দ্য থেকেই ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত 
পরিচয় যছুলালের কাছে উন্মোচিত হয়েছে__ 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের “ছোট ভট্চাষ+-কে তিনি 

স্থাপন করেছেন শ্রদ্ধার আসনে। শ্রীরামকষ্ণ 
যছুলালের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে কয়েকবার 
এসেছেন এবং একবার এই মল্লিক বাড়িতে 

প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবী সিংহবাহিনীর মৃত্তির সম্মুখে 
ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন ।- প্রচলিত কাহিনীস্থত্র 

থেকে জানা যায়, এই দেবীমুরতি হ্্ষবর্ধনের 
জোত্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের গৃহ-বিগ্রহ, চন্দ্রনাথ 

পাহাড়ে অবস্থিত মন্দিরে মানসিংহের রাজবাড়ির 
পূজারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পৃঁজিত হতেন। যছুলাল 

মল্লিকের পূর্বপুরুষ বৈষ্যনাথ স্বপ্নাদেশ লাভ করে 

সেই দেবীমৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন নিজগৃহে । 
দেবীর সন্ধ্যারতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাহিত 

হন ২১ জুলাই ১৮৮৩। সেই ঘটনার শতবর্ষপৃতি 
উপলক্ষে যছুলালের পৌত্র, সুখ্যাত সাহিত্যিক 

রমেন্্রনাথ মল্লিকের সম্পাদনায় 'ভাবসমাহিত 

সুণ্তঞ গোন।লো/5লা 

শ্রীবামরুষ্ণের প্রকাশনা । সম্পাদকীয় ভূমিকায় 

সঙ্কলনের তিনটি বক্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছে : (১) 

সিংহবাহিনীদেবী (২) শ্রীরামরুষ্ষ ও (৩) 
যছুলাল মল্লিক। স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কলিত 

রচনাগুলিতে দ্বিতীয় লক্ষ্যটিই অধিকতর গুরুত্ব 
পেয়েছে। 

সন্কলনে প্রথমেই স্থান পেয়েছে “কথামৃতে" 

উল্লেখিত ক্রীরামরুষ্ণ-যছুলাল সংলাপ ও প্রসঙ্গ । 

রামকৃষ্ণের সঙ্গে যছুলালের সম্পর্ক নির্ণয়ে এইটিই 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য দলিল। 

দ্বিতীয়াংশে রামকুষ্ণ মিশন ও রামকুষ্ণ-ভাবাদর্শে 

গঠিত বিভিম্ন সংঘের সম্গ্যাসী ও সন্নাসিনীগণের 
রচনা-মূলত রামকৃষ্*জীবন ও লীলার পরিচয় 
ও ব্যাখ্যা। এই অংশে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান 

সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে রামু সাধনার মূল্যায়ন 
এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ, মহাউদ্ধারণ মঠ 

প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনের বিচারে রামকৃষং-আদর্শের 

পরিচয় প্রকাশিত । তৃতীয়াংশে রবীন্দ্রনাথ, 

নজরুল থেকে আরম্ভ করে অতি-আধুনিক কাল 

পর্যস্ত খ্যাত-অখ্যাত কবিদের “কবিতাগ্জলি? । 

পূর্ববর্তী ছুটি অংশের পাশে এই অংশটির সঙ্কলন 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কারণ অখ্যাত কবিদের 

অনেকের রচনাই এই ধরনের গ্রস্থের পক্ষে 

অপরিহার্য ছিল না! । “সাহিত্যিকী' অংশে বাংলার 

বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, গবেষক ও কথাসাহিত্যিকের 
রামরুঞ্ প্রশস্তি ও বিচার এবং সবশেষে কিছু 

রামকৃষ্জ সংগীত যার মধ্যে অনেকগুলিরই সম্কলনে 
অন্ততূক্তির যোগ্যত! সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে । 

এই রামকুষ্ণ-বৈচিত্য অবশ্তই বিশিষ্টতার 



চৈত্র, ১৩৯১] 

দাবী করতে পারে । গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ 
তক্তমণ্ডলীর কাছে সমার্দর লাভ করবে । যছুলাল 
মল্লিকের সঙ্গে রামকৃষ্ের হ্বগ্ভতার উপর আলোক- 

পাত করে রচিত দীর্ঘ ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান । 

সমগ্র সঙ্কলনটিতে সম্পাদকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার 
পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে । ছুয়েকটি অনঙ্গতির 

দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি : 
(১) কৌতুহলী পাঠকের কথা ম্মরণ রেখে 

পূর্বে গ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও 
আকরগ্রস্থের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। (২) 

কোন কোন লেখকের পরিচয়ে অসম্পূর্ণতা ও 
ভুল চোখে পড়ে । স্বামী আদিনাথানন্দ স্থৃদীর্থ- 
কাল জামশেদপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ, বিদেশী 

কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কখনও ছিলেন কিনা 

জানি না। স্বামী দেবেম্ত্রানন্দের পরিচয়ে, 

নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়ের “দায়িত্বশীল সন্গাসিজনের 
অন্যতম” বলে উল্লেখ করা হয়েছে__-“দাযিত্বশী্” 
এর বদলে “দায়িত্ববন্ধ” বা “ভারপ্রাপ্ত” কথাটিই 
বোধ হয় স্প্রযুক্ত হত। (৩) পরিচিত 

গবেষকের গান বা স্থিবিখ্যাত বক্তা”র কবিতা 

তীদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ। করেনি । 

এইসব ছোটখাট ত্রুটি বাদ দিলে সন্ধলনটি 

অবশ্যই মূল্যবান এবং সম্পাদক এই ধরনের 

পুস্তকসমালোচন৷ ১৮৯ 

একখানি গ্রন্থ পাঠককে উপহার দেওয়ার জঙ্য 

অকু্ঠ সাধুবাদ লাভ করবেন। 

অধ্যাপক শ্্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
বাগুলা বিভাগ, বঙ্গবাসণ কলেজ 

শিক্ষাবিদের স্মতিচারণ-_-অধ্যাপক 
শ্রীসঙ্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক : শ্রীসৃপাস্তকুমার 
পাল, সম্পাদক, কাঁলকাতা সাহাতাকা, ই৬-এ নগেল্ু- 
নাথ রোড, কাঁলকাতা-৭০০ ০২৮, পৃঃ ৪৯+-৯০, 

মূলা; আট টাকা । 

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট শিক্ষা- 
বিদ্। শিক্ষার উন্নতিবিষয়ে তার সজাগ মনের 

দ্বিতীয় প্রতিফলন এই পুস্তকটি। লেখকের দীর্ঘ 

শিক্ষকজীবনের বহু ম্মরণীয় ঘটনায় গ্রস্থটির ছয়টি 

প্রবন্ধ সমৃদ্ধ। অধ্যাপকের পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তক 
'অনুধ্যান ও নানা চিন্তার এবং আলোচ্য পুস্তকের 

চিন্তাধারার সামগ্তশ্ত হতে এটা ম্পষ্ট হয় যে, 
শিক্ষা বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি বহুদিনের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভূমিকা লিখেছেন ডঃ 

ভবতোধ দর্ত। 

ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, কাঁলকাতা “স্কুল অব: 

ধ্ীপক্যাল মোডাঁঙন' 
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রামকৃষ্+-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার 
সম্মেলন 

ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত 
৯ থেকে ১১ জাচ্ছআরি ১৯৮৫, রামরুষ্জ-বিবেকা- 

নন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ তারিখে 
ইংরেজী এবং ১০ ও ১১ তারিখে কানাড়া ভাষায় 

অধিবেশন হয় । ইংরেজী ও কানাড়া অধিবেশনের 

উদ্বোধন করেন যথাক্রমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
ভাবপ্রচার সমীক্ষার পরিচালক সমিতির উপাধ্যক্ষ 
ডঃ ভি. কে. আর, ভি, রাও এবং ব্যাঙ্গালোর 

জয়াচামরাজেন্্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন 

অধ্যাপক বিদ্বান রঙ্গনাথ শর্মা । এই সম্মেলনে 

কর্ণাটকের বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও 

অধ্যাপক যোগদান করেন । 

এ 

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ কলেজের 

পরিচালনায় গত ১৯ ও ২* জানুআরি রামকৃষণ- 

বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার অন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
অনুষ্ঠান এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন তামিলনাড়র রাজ্যপাল এস. 
এল, খুরনা। ছুদিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব 

করেন যথাক্রমে মান্জাজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাক্তন 

অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবম্ এবং মাছুরাই 
মাছুরাই-কামরাজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধ্যক্ষ 

অধ্যাপক জে. রামচন্ত্রন। এই সম্মেলনে প্রায় 

৪** জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ; পণ্ডিত এবং কলেজের 

ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন । 

রামরুষ্ণ মঠও 
রামু সিশল সংঘাঙছগ 

জাতীয় সংহাতিতে ধর্মের ভূমিকা 
গত ১৩ ফেব্রআরি ১৯৮৫) রামকৃ্চ মিশন 

অব কালচার এবং কলিকাতা 

এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মিলিত উদ্ভোগে 

ইনুস্টিট্যুট অব্ কালচারের “বিবেকানন্দ হুলে' 
'জাতীয় সংহতিতে ধর্মের ভূমিকা” বিষয় নিয়ে 
একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্ি। এই 

আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি 
জ্ঞানী জৈল সিং এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত। 

নতুন শাখাকেন্ত্র 

সম্প্রতি বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ বারাসত রামকৃষ্ণ” 

শিবানন্দ আশ্রমকে রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত*নামে 

মঠের একটি শাখাকেন্ত্রপে স্বীকৃতি প্রদান 
করেছেন। স্বামী পুক্রষানন্দকে উক্ত কেন্দ্রের 

দায়িত্বে নিযুক্ত কর! হয়েছে। 

ত্রাণ ও পুনর্বাদন 
শীল্ক। শরণার্থাত্রাণ : মান্রাজ ত্যাগ- 

রাজনগর রামকষ্ক মিশন আশ্রম রামেশ্বরের 

নিকট মন্দাপম্ শিবির থেকে শ্রীলঙ্কা হতে আগত 
বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে প্রাথমিক সেবাদি 
করছেন। ১২,২১৯জন শরণার্থীর জন্য রদ্ধিত 

থাবার ছাড়াও তাদের মধ্যে ৫২৬ খান! রর 
৫৯১ খানা ধুতি, ৪,৪৩৫টি ফতুয়া, ২৪৫ সেট 

বাসনপত্ত্র, ২,৫৫৪ খান পুরানো বন্্াদি বিতরণ 

করা হয়। 



ঠক, ১৩৯১] 

পশ্চিমবজে বন্যান্রীণ : তমনুক ও গড়বেতা 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুষ্খ মিশন সেবাশ্রমের যুগ্া- 
প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 

ময়না কলেজের দরিদ্র মেধাবী ৯১ জন স্নাতক ও 

উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪০৮ খানি পাঠ্য- 

পুস্তক বিতরণ কর। হয়। গত ৭ ফেব্রআরি 

এখানকার জাণকার্ধ সমাপ্ত হয়েছে। 

বর্ধমান জেলায় কাটোয়া সদরের চকি 
গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৬০টি পরিবারের 
পুনর্বাসনকল্পে নিজের বাড়ি নিজে কর" পরি- 

কল্পনা নেওয়া হচ্ছে। 

বিহারে বন্ঠাত্রাণ : কাটিহার জেলায় 
আজমনগর, পরাণপুর ও মণিহার এলাকায় 

বন্যাপীড়িত ৪,৩৮৫ জনের মধ্যে ১৩২ খান শাড়ি, 
২৯ খানা ধুতি, ২৬ খান। লুঙ্গি, ২৫০ খান! চাদর, 

১৬৮ খানা কম্বল এবং ৪,৮৫২ খানা পুরানে। 

কাপড় ও তুলার জামা বিতরণ করা হয়। 

মেঘালয়ে পুনর্বাসন : পূর্ব খাসি পাহাড় 
জেলায় শেল বাজারে অগ্নিতে মর্মীস্তিকভাবে 

ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি গৃহের পুননির্মাণ এবং পুর্বাসন- 
কল্পেও আঘিক সাহাযা দেওয়া হচ্ছে শিলং 
রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে | 

সাবিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প 
পুরী ( উড়িস্তা) রামকৃষ্চ মিশন আশ্রম 

নরেন্রপুর (২৪ পরগনা ) রামরুষ্জ মিশন 

আশ্রমের সহযোগিতায় পুরী জেলার বেলেশ্বর- 
পাটনা, আলতুঙ্গা ও নালিহানা তিনটি গ্রামে 
সাধিক গ্রামোক্নয়্ন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করে- 

ছেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাকেন্ত্র খোলা, 

চাষের জন্ত নলকৃপ, পাম্প, যক্ত্রপাতি এবং উন্নয়ন 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ১৯১ 

প্রথায় চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা, ছোট ব্যবসা করার জন্য 
অর্থ সাহায্য ইত্যাদি এই গ্রামোঙ্নয়ন প্রকল্পের 
অন্তরক্ত। গত ২৭ ফেব্রুমারি থেকে এই 

প্রকল্পটি আরম্ভ হয়েছে । পুরীর অতিরিক্ত জেলা- 

শাসক শ্রপ্রশাস্তচন্দ্র পট্টনায়ক, 'প্রজাতন্ত্র-সম্পাদক 

মহতাব এবং স্বামী ভাগবতানন্ 

প্রযখ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এ 

প্রকল্লারস্ত অনুষ্ঠানে । 

উৎসব 

পাটন! রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে গত 

২১-_-২৭ ফেব্রুআরি রামরুঞ্+-জন্মোৎসব পালিত 

হয়। ২৩ তারিখে বিদ্যা্থী দিবসে বিভিন্ন ত্ুল- 

কলেজ-বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাধিক 

প্রতিযোগিতার- আবৃত্তি, বন্তৃতা ও প্রবন্ধ রচন। 

__পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনের 

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী তত্বস্থানন্দ, স্বামী 

নিথিলাজ্মানন্দ, স্বামী সত্যব্ূপানন্দ, শ্রীহীরানন্দ 

উদ্বোধন-সংবাদ 

১০ মার্চ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের 

আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে 

শরীপ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয় এবং সন্ধ্যারতির 
পর স্বামী নির্জরানন্দ তার জীবনী ও বাণী 

আলোচন। করেন। 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচন। : সন্ধ্যারতির 
পর সারদানম্দ হলে" স্বামী অন্জজানন্দ প্রতোক 

রবিবার ও বৃহষ্পতিবার যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামরুফ- 
কথামত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্য। 

করছেন। 
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উৎসব 
রানীগ্ঞ্জ স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব 

কমিটি কর্তৃক গত ৩ ফেব্রুআরি, ১৯৮৫ যুগাচার্য 
দ্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী 

পালিত হয় স্থানীয় বার্নস্ হল ও তৎসংলগ্ন 

প্রাঙ্গণে । এই উপলক্ষে প্রাতে স্বামীজীর সুসজ্জিত 

প্রতিকৃতি ও বাণীসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা 

শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এবং বিশেষ- 

ভাবে যুব-ছাত্রদের জন্য একটি সভানুষ্ঠান হয়। 
স্বামী মিত্রানন্দ, শ্বামী রমানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ 

সেনশর্মা। এবং শ্রীতাপস বস্থ প্রভৃতি বিকালের 
জনসভায় ভাষণ দেন-স্বিষয় ছিল “বমান 

ভারত এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত ও 

পথ” | 

ভাঙড় (২৪ পরগন! ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত- 

সঙ্ঘে তাদের অষ্টম বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও 
আস্তর্জাতিক যুববর্ষ উৎসব গত ৭ ফেব্রুআরি 

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেষ পৃজ।, ভক্তিগীতি, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ধর্মনতা 
প্রভৃতি হয়। ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী 

সর্বাত্মানন্ন, স্বামী ভাগবতানন্ প্রমুখ । 

গত » ফেব্রুআরি, কলিকাত। বিবেকানলজ্জ- 
সোগাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের ১২৩তম 

জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের 

বিবিধসংবাদ 

সভাপতিত্ব করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। তার 

ভাষণে তিনি ম্বামীজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
প্রত্যেকের জীবনে গ্রহণ করার উপরই জোর 

দেন। ভঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ তার ভাষণে স্বামী 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের নবজাগরণের 

পূর্বতন ধারা কি রূপ নিয়েছিল তা বিশ্লেষণ 
করেন । স্বামী অমরানন্দ স্বামীজীর জীবনালোকে 

ত্যাগ ও সেবার যুগোপযোগিতা আলোচনা 

করেন। সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দ 

সামাজিক অবক্ষয় রোধে স্বামীজীর শিবজ্ঞানে 

জীবসেবার আদর্শ দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে 
গ্রহণ করার কথা বলেন। সোসাইটির অন্ততম 

সহ-নভাপতি স্বামী অমলানন্দ নকলকে স্বামীজীর 

ন্যায় আর্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেন। 
শ্রীশঙ্কর বন্থ্মল্লিক স্বামীজীর “সখার প্রতি? 

কবিতাটি আবৃত্তি করেন। শ্রীন্বকান্ত ভট্টাচার্য 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সোসাইটির সম্পাদক 

ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ ও 
সহ-সম্পাদক ডঃ কমল নন্দী ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

করেন । 

শ্যামপুকুর স্মীট (কলিকাতা ) শ্ঠামপুকুর 
বাটী শ্রীরামকৃষ্ণ ম্মরণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২১ 
ফেব্রআরি, প্রীশ্রঠাকুরের আবির্ভাব-উৎব 
উদযাপিত হয়। 





রামকৃ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 

শ্রীমৎ স্বামী গন্ভীরানন্দ মহারাজ 
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৮৭তম বধ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯২ 

দিব্য বাণী 
''তোমরা সর্বপ্রকার আরাম-্যাচ্ছন্দ্য, নাম-যশ অথবা পদ-_এমন ক্ষি 

জীবন পর্যস্ত বিসর্জন দিয়া মানবদেহের শৃঙ্খল দ্বারা এমন একটি সেতু নির্মাণ কর, 
যাহার উপর দিয় লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া! বাইতে পারে । 

যাবতীয় কল্যাণশক্তিকে মিলিত কর। ভূমি কোন্ পতাকার নিয়ে থাকিয়! 
বাতা করিতেছ, সেদিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাক! নীল সবুজ বা 
লোহিত, তাহা গ্রাহ্হ করিও না; সমুদয় রঙ মিশাইয়া! প্রেমের শুজবর্ণের তীব্র 
জ্যোতি প্রকাশ কর। আমাদের প্রয়োজন- কার্য করিয়া বাওয়া ; ফল যাহা 
তাহ। আপনি হইবে । যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ত্রন্ষত্বলাভের প্রতিকূল 
হয়, আত্মার শক্তির সম্মুখে তাহ টিকিতে পারিবে না । ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাছ। 
দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্ত আমি যেন 
দিব্যক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীন জননী আবার জাগিয় উঠিয়া 
পুরর্বার নবযৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বন্থগুণে মহিমান্ধিতা হইয় তাহার সিংহাসনে 
বসিয়াছেন। শাস্তি ও আশীর্বাদীর সহিত তাহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর । 

কর্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরই 

বিবেকানন্দ 

[ “্বাী বিবেকানঙ্গের বাণী ও রচনা”, পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ! ৪৬৬ ] 



শ্ীপ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে লিখিত 

[ মূল ইংরেজী থেকে ভাষাস্তারিত ) 

জয়রামবাটী 
আসুরঃ হুগলী 

৪ঠা জুন, ১৯১৭ 

কল্যাণবরেষু, 
বাবাজীবন প্রভু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে আমার খুব মনে 

আছে, বাবা । তুমি সাধু হইয়াছ এবং আমার প্রিয় সস্তান রাখালের [ স্বামী 
ব্রহ্মানন্দের ] কাছে ব্রন্মচর্য পাইয়াছ জানিয়! খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার 
এখন আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই । রাখালের আদেশ পালন করিয়া 
চল। আমি বিশ্বাস করি তাহার | শ্রীশ্রীঠাকুরের ] কৃপায় তুমি এই-সমস্ত অসুবিধা 
কাটাইয়! উঠিবে। তাহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন । 

প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান করিবে । তাহ! হইলে [ অধ্যাত্ব-জীবনে এ ক্রমশই আগাইয়া 
যাইবে । কখনও হতোদ্যম হইও না, বাবা । নৃতন মঠের উদ্বোধন হইয়াছে 
জানিয়া পরম আহুলাদিত হইলাম । আশাকরি, কিছুদিনের মধ্যেই মঠের [অবশিষ্ট]. 
কার্ধাদি ভালভাবে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে । 

আমি ভাল আছি। তোমাকে স্েহাশীর্বাদ করিতেছি । তোমার যখন 
ইচ্ছা হইবে আমাকে পত্র লিখিবে । বাংলা জান না বলিয়া হুখ করিও না। 

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মঠস্থ আমার সকল ছেলেদের 
আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি 0. 

আশীর্বাদিকা 

মাতাঠাকু রানা 

পুনশ্চ তুমি ইংরেজীতেই পত্র লিখিও--তবে লেখ! যেন পরিক্ষার হয় | 



রামরু্ণ মঠ ও রামরুঞ্' মিশনের অধ্য্গ 
শ্্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ 

শ্রী স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের 

মহাপ্রয়াণের পরে গত ৯ এপ্রিল ১৯৮৫, শ্রীমৎ 

স্বামী গভভীরানন্দ মহারাজ শ্রীরামরু্চ-সজ্ঘের 

অধ্যক্ষরূপে বৃত হইয়াছেন । 
স্বামী গম্ভীরানন্দজী ১৮৯৯ গ্রীষ্টাবধে অধুন। 

বাংলাদেশের শ্রীহট জেলার সাধুহাটি গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীরামকষ্ণ-সজ্ঘে যোগদান 

করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাবধে। পৃজাপাদ মহাপুরুষ 

মহারাজ-শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী তাহার মন্ত্র 
গুরু এবং তিনিই তাহাকে ১৯২৮ খ্রীটাব্ধে সন্ন্যাস 

প্রদান করেন। 

সৌম্যচৈতন্ত নামে তিনি ব্রক্মচারি-জীবনেই 
দেগ্ঘর রামরু্জ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধানরূপে 

নিষুক্ত হন ১৯২৬ গ্রীষ্টাব্দে, এবং সাময়িক কিছু- 
কালের বিরতিসহ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত তিনি 
বিষ্ভাপীঠের কর্মভার বহন করেন। ১৯২৯ হইতে 

১৯৩১ পর্বস্ত 'তীহীকে উদ্বোধনে এবং বারাণসী 

শ্রীরামকু্ণ অদ্বৈত আশ্রমে নানাবিধ সারস্বত কর্মে 
ও ম্বাধ্যায়াদিতে নিরত থাকিতে হইয়াছে। 

ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ তারত' পত্রিকার সম্পাদকের 
দায়িত্ব তিনি অতি কুশলতার সঙ্গে তিন বৎসর 

নির্বাহ করেন এবং ক্রমে মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রমের অধ্যক্ষের মর্ধাদায় অধিষ্িত থাকেন প্রায় . 
দশ বৎসর ( ১৯৫৩---১৯৬৩ )। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে 

তিনি রামকষ্ণ মঠের অন্যতম উ্রান্টি এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনের গভনিং বডির একজন সদস্য নির্বাচিত 

হন। রামকফ মঠ ও রামকুষণ মিশনের অন্ততম 

সহ-নচিবরূপেও তিনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘ-সেবা 

করিয়াছেন--১৯৪৭-এর এপ্রিল হইতে ১৯৫৩ এবং 

পুনরায় ১৯৬৩ হইতে ১৯৬৬ পর্বস্ত। অতঃপর 
স্বামী গ্ভীরাননাজী ( ১৯৬৬ গ্ী: ) সঙ্বের প্রধান 

সচিবের দাররিত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯-এর 

এপ্রিলে অন্যতম সহাধ্যক্ষের আসন অপঙ্কত কলে 

রামরুষ মঠ ও রামক্চ মিশনের অধিনে 
অভিষিক্ত হইবার প্রাককাল অবধি ডিন, 
সহাধ্যক্ষের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

সংস্কৃত, বাংল ও ইংরেজী ভাষায় তাগছার 

অসাধারণ বুৎপত্তি সর্বজনবিদ্িত। বিশেষতঃ 
তাহার শান্তজ্ঞান ও বৈদঞ্ধয সমগ্র রামকষ্-সজ্ঘের 

এক পরম গৌরব। তাহার 'ভ্রীমা সারদা দেবী”, 
'যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ( তিন থণ্ড), শ্রীরামরু- 
তক্তমালিকা” (দুই খণ্ড) বাংল! জীবনী- 
সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্ত আকর- 
গ্রস্থ। “উপনিষদ গ্রস্থাবলী” ( তিন খণ্ডে, দশখা নি 
উপনিষদ), 'ন্তবকুহ্নমাঞ্জলি, “সিদ্ধান্তলেশ- 
সংগ্রহ: প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাংল! শাস্ত্রান্থবাদ- 
সাহিত্যে তাহার অমর অবদান। ইংরেজীতে 
শাস্ত্রাহবাদেও তিনি অনন্তসাধারণ-__-শাঙ্করভাস্কসহ 
নয়খানি উপনিষদ ছাড়াও শ্রীমদ্ভগবদগীতা, 
রহ্স্ত্র প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থগুলি বেদান্ত-সা হিত্য- 
জগতে চিরন্মরণীয় সংযোজন । তাহার বাংল! 
গ্রশ্থ ভ্রম সারদা দেবী” এবং আরামকষ্ণ-ভক্ত- 
মালিকা"র ইংরেজী নংস্করণ যথেই সমাদৃত। 
পুব(3009:৩ 01 82058101909 (৬90) &% 
[20081076108 [৬119510,--তীহার রচিত 
তথ্যসমৃদ্ধ একখানি প্রামাণিক সঙ্য-ইতিহা। 
রামরঞ্জ-বিবেকানন্দ-পরিমগ্ডলের বিদগ্ধ পরিধিতে 
স্বামী গম্ভীরানন্দজী এক বহুমানিত ব্যক্তিত্ব”. 
সর্বশ্রেণীর নর-নারীর কাছে অশেষ ভক্তিভাজন 
একজন আদর্শ সন্াসী। তাহাকে মঠাধীশবূপে 
লাভ করিয়! সজ্বের সকল অঙ্গই গৌরবাদ্ধিত। 

শ্রীরামকঞ্ণ-গ্রতিনিধিরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল 
আমাদিগের মধ্যে প্রেরণার উত্স হইয়া বিরাঞ্জিত 
থাকুন-__এই প্রার্থন! ৷ 

প্রসঙ্গত: ম্মরতব্য, বিগত ১৩ মার্চ) ১৯৮৫ 
শ্রীমত্স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের তিরোধানের 
পরে, বেলুড় মঠের প্রাচীনতম ট্রা্ি শ্রীমৎ স্বামী 
অভয়ানন্দজী মহারাজ এই অন্তর্বতিকালে 
সঙ্ঘাধ্যক্ষের কার্ধ পরিচালন! করিয়াছেন । 



কথা প্রসঙ্গে 

একের অন্বেষণে 

বীণার তারে কত বিচিত্র স্থুর বঙ্কৃত হয় !: 

প্রতিটি স্থবরের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে,? 
সঙ্গীত-বিজ্ঞানীর! তাহা জানেন । কিন্ধকু শ্রোতার 

সাধ্য নাই, বীণায় ধ্বনিত এক-একটি হুরকে 
স্বতন্ত্রভাবে শুনিবার বা বিচার করিবার । বীণী- 

বাধন শুনিতে শুনিতে যদি ব কেহ এন্ধপ প্রয়াস 

করেন যে, তিনি বিশেষ বিশেষ স্ুরকে উহাদের 

স্ব স্ব মহিমাতেই মাত্র উপভোগ করিবেন_ তীহার 
মেপ্রয়াম নিশ্চয়ই বুথ! হইবে। কারণ বীণা- 

বাদনকে যিনি সম্পগ্রভাবে সানন্দে অন্গভবের 

ক্ষমত| রাখেন, একমাত্র তিনিই পারেন সকল স্থুর- 

বৈচিত্রোর রসাম্বাদন করিতে, ধ্বনিতরক্ষমালাকে 

বিশ্লেষ করিয়া কোন বিশেষ স্থুরকে শ্রবণীয় 

করিতে পারে না কেহুই। বৃহদারণ্যক শ্রুতির 

মৈত্েম্রী ব্রাঙ্মণে চমতকার একটি মন্ত্র আছে, 
যাহাতে পটভূমিকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও 

উপরোক্ত ভাবটিই অচ্রণিত,__মহধি যাজবন্ধা 
অত্যন্ত কবিস্বমণ্তিত একটি উপমার অবতারণা 

করিয়াছেন সেখানে : ঘিথা কীণায়ে বাগ্চমানায়ৈ 
ন বাহান্ শব্খান্ শরুয়াদ্ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু 
গ্রহণেন বীণাবাছ্ম্ত ব৷ শবে গৃহীতঃ | 

উপনিষদের বক্তব্-_-আত্মাকে জানিলেই 
সমস্ত জান! হইয়া থাকে, কেননা তাহা! হইতে 

স্বতন্ত্র অপর কিছুই নাই-_আত্মাতেই সকল কিছু 

অস্তনিবিষ্ট। বীণার দৃষ্টান্ত তুলিয়! শ্রুতির খাষি 

তাই বুঝাইয়াছেন, বঙ্কত গ্রতিটি স্থরকে পৃথক- 
ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু সমগ্র 

বীণাবস্কারে বান্তবিকই মুঠ হইলে অন্তর্গত সকল 

হ্থুরকেই বরণ করা হয়। যথার্থ স্থর-রসজ্তা 

ইহাই । বিচ্ছিন্নভাবে অথণ্ড সত্যকে গ্রহণ কর! 

চলে না--বিশেষ স্থরের প্রতি আসক্তি সঙ্গীতের 

রসোপলব্ধিতে বরং বাধাই স্থট্টি করিয়া থাকে। 

ভারতের প্রাণবীণায় সমুখিত বস্কারকেও 

সামান্ততঃ উপলব্ধি করিতে পারিলে উহার বিশেষ 

বিশেষ স্থুরগুলিকেও স্বাভাবিকভাবেই বরণ করা 
হইবে-_-অন্তথায় বিশেষকে বৃঝিবার চেষ্টা কোন- 

কালেই সার্থক হইবে না । ভারতের প্রাণবীণায় 

যে সঙ্গীতের মূঙ্ছনা নিরস্তর বাজিয়।৷ চলিতেছে 

উহারই সঙ্গে পরিচয়-সাধন তাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন_ নচেৎ উহার বিশেষ স্থরগুলি সম্পর্কেও 

আমাদের আদৌ কোন ধারণা জঙ্গিবে না। 
ভারতের প্রাণবীণায় উদ্গীত যে অনাহুত নাদ-- 

অক্ষোভিত বঙ্কার, উহ্ারই নাম “তত্বমসি”। সেই 
একটি বঙ্কারের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে অনস্ত 

বিচিত্র স্থর-মল্লার-_-রাগ-রাগিণীর বিবিধ ব্যঞ্রনা। 
যুগে যুগে মহাপুরুষ বা আচার্ধগণ আসিয়। এ 

স্থরসমি--“তত্বমসি'ঝঙ্কারকেই কালোপযোগী 
মৃনায় বিস্তার করিয়। থাকেন 
দুর্বার আকর্ষণে মাভুষ নড়িয়া চড়িয়া জাগিয়া 

উঠে_ধাবিত হয় সেই মূল ধ্বনি_হ্রেসামান্ত 
তিত্বমসি'-র প্রতি । ভারতের আত্মা সেখানেই । 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার, বিখ্যাত মাত্রাজ 

ব্তৃতায় “ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্বন্ধে বলিতে 

গিয়া উক্তি করিয়াছিলেন : “ভোমর] কখমই সকল 
জানের চরম লক্ষা পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর 
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হইতে পার না। বেদ অনেকদিন পূর্বেই এই পূর্ণ 
একত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার চেয়ে বেশি 

অগ্রসর হওয়া অসম্ভব | যখনই “তত্বমসি” আবিষ্কৃত 

হইল তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, এই 

“তত্বমসি” বেদে রহিয়াছে ।".'বাকী রহিল কেবল 

বিভিন্ন দেশ-কাল-পান্র অনুসারে সময়ে সময়ে 

লোকশিক্ষা । এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে 

পরিচালনা করা-_ইহাই বাকী রহিল ; সেইজন্য » 

সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্ধগণের 
অভ্যুদয় হয়া থাকে ।, 

যুগে যুগে পৃথিবীতে-_বিশেষ করিয়া এই 
পুণ্যভূমি ভারতে অবতারপুর্ুষগণের আগমন 

হইয়াছে। এই আগমন নিরর্থক নহে, স্বত্ত 
বিচ্ছিন্ন ইতিহাসও নহে। বীণার ঝঙ্কার-তরঙ্ষে 
তাসিয়৷ আসা স্থরের মতোই এই আবির্ভীবগুলিও 

একটি মূল শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্যের অঙ্গীভূত,_ 
সেখানেই সকল স্থর সন্মিলিত। 

একখানি সাহিত্যে কিংবা কাব্যে কত 

বিচি কথার সমাবেশ থাকে । কথাগুলি অর্থ- 

হীন নহে,কিস্ত শুধুমাত্র পদের অর্থ বহনই 
উহাদের উদ্দেশ হইতে পারে না। যদি মাত্র 

শব্বার্থই মুখ্য হইত, তাহ! হইলে সাহিত্য-রস 
নিশ্চয়ই শুফ হইয়া পড়িত, কাব্য হুইয়! উঠিত 
নীরস | প্রতিটি পদের বা কথার সার্থকতা 

তখনই, খন সকল খণ্তাকে ছাপাইয়া তাহাতে 
সঞ্চারিত হয় সমগ্র সাহিত্যের সুধা, পরিপূর্ণ 
কাব্যের সৌন্দর্ঘ। মানবসমাজে আবির্ভূত এক- 
এক মহাজীবনও যেন এরূপ এক-একটি বাক্য বা 
পদ, যাহা মাছুষের সবিশাল অধ্যাত্ম জীবন- 
কাব্রই বিভিন্ন অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ-ন্বতন্ত্র হইয়াও 

সমগ্রের ভাবে ও রমে তরপুর । 

অষ্টা খধি-মুনি ও আচার্ধগণের আবির্ভাব 
ভারতে কিছু বিরল ঘটনা নহে। উপনিষদ্- 
পুরাণাদিতে তীহাদের সঙ্ষে আমাদের 

কথাপ্রসঙ্গে ১৯৭ 

সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে । পরবতী যুগেও 

প্ররামচন্দ্র-্ীুষ্ণের আবির্ভীবকে উপজীব্য করিয়। 

চিরস্তন মহাকাব্যের রচনা হইয়াছে । উত্তর- 
কালে ইতিহাসের যুগেও আমাদের সঙ্গে চাক্ষুষ 

পরিচয় হইয়াছে শ্রীবুদ্ধ-শঙ্কর-রামাহুজ-চৈতন্যের | 

সাম্প্রতিক আবির্ভাবটিও উজ্জ্লতায় ও গরিমায় 

অবিন্বরণীয়--বর্তমান শতকে স্থ্রধূনীর উভয় 
তটেই উহার সাক্ষ্য পরিদৃশ্ঠটমান। লোকশিক্ষার 

প্রয়োজনে দেশ-কাল-পাত্র অস্থপারে এইবূপই ধারা 
চলিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া । কিন্তু লক্ষণীয় যে, সকল 

মহাপুরুষই তাহাদের জীবন ও কর্ম-দ্বারা সেই 
চিরস্তন এক সত্যকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন-- 

তীহাদের সম্মিলিত কের বাণীই ভারতের স্বকীয় 

জীবন-কাব্য- জাতির প্রাণ-সাহিত্য । 

রা মচন্্,শ্রীরুষ্ণ প্রমুখ পূর্বগ ধর্মপ্রবর্তকগণের 
ক্রমিক পর্যায়ে এই ভারত-ভূমিতে আবিভূভি 

হুইয়াছেন তথাগত বুদ্ধ, আচার্ধ শঙ্কর, মহাক্ভব 

রামাহথজ, মহীপ্রভূ চৈতন্য, ভগবান শ্রীরামরুষণ 
প্রভৃতি দেবমানব। মহধি বান্মীকি ও শ্রীকৃফ- 
ছৈপায়ন ব্যা যথাক্রমে রামচরিতকথা এবং 

কষ্ণচলীলাগাথা হ্বদয় উজার করিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। ন্বয়ং স্বামীজী 

মহাকবি যে ভাষায় রামচরিত্র বর্ণশ। করিয়াছেন, 

তাহা অপেক্ষ। শ্ুদ্ধতর, মধুরতর, অথচ সরলতর 

ভাষা আর হইতে পারে না।” শ্রীরষ্ণপ্রসঙ্গেও 

তিনি আবেগ-উদ্দীপ্ত কণ্ঠে মন্তব্য করিয়াছেন £ 

“যিনি নানাভাবে পৃজিত হইয়া! থাকেন, যিনি 
আবালবৃদ্ধবণিতা ভারতবানী সকলেরই পরম 

প্রিয় ইইদেবতা ; আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 

একথা বলিতেছি,_ভাগব্তকার ধীাহাকে 

অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, 
“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ত্ত ভগবান্ দ্বয়ংগ ।” 

মান্জাজে প্রদত্ত “ভারতীয় মহাপুরুষগণ' 
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অভিভাষণে স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, আমরা 

মাত্র তাহারই প্রতিধ্বনিকে অনুসরণ করিতে 

প্রয়াসী এখানে । ভগবান বুদ্ধের আবির্তাবকে 

বুঝাইতে গিয়া যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ-_যে আশ্চর্য 
পশ্চাৎপটখানি আমাদের দৃষ্টিপথে মেলিয়া 
ধরিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ও এতিহাপিক উভয় 

ভাবমূল্যেই উচ্া অতুলনীয় অন্থপম। জানি না 
পৃথিবীর অপর কোন বুন্ধ-জীবনীকার এইভাবে 

বৃদ্ধকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন কিন! । 

বৃদ্ধকে এক স্বতন্ত্র বুদ্ধব্ূপেই সকলে দেখিয়াছেন 

-কিস্ত রাম ও কৃষ্ণের অভিন্ন বিগ্রহ 

ঈশ্বরাবতারকে, অগ্থিতীয় বিবাদ্দভঞ্জনকে কি আর 

কেহ অবলোকন করিয়াছেন? ভারতের চিরস্তন 

অধ্যাত্মভাবতরঙ্গের “সর্বোচ্চ চুড়ায় আমর আর 
এক মহামহিমময় মৃতি দেখিতে পাই। তিনি 

আর" কেহ নহেন--আমাদেরই গৌতম শাক্য 

সুনি'। হ্বামীজীর সেই অবলোকনের ইহাই ভাষা- 
রূপ। তিনি বুদ্ধকে দর্শন করিয়াছিলেন দ্বিতীয় 

রামের রূপে, গীতা-উপদেষ্টা কষ্ণেরই অপর 
মৃতিতে। তিনি বলিয়াছেন : গীতার বাক্যসমূহ 
_শ্ীরুষ্ণের ব্রজগ্ভীর মহতী বাণী সকলের বন্ধন, 

সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়৷ দেয়, সকলেরই সেই 

পরম পর্দলাভের অধিকার ঘোষণ! করে। 

"ইহৈব তৈজিতঃ সর্গে৷ যেষাং সাম্য স্থিতং মনঃ। 
নির্ধোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রদ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ 

স্ধীহাদের মন সাম্ে অবস্থিত, তাহারা 

এখানেই সংসার জয় করিয়াছেন । ব্রহ্ম সম- 

ভাবাপক্ন ও নির্দোষ, সথতরাং তাহার! ক্রদ্ষেই 
অবস্থিত। 

'সমং পশান, হি সর্ব সমবস্থিতনীশ্বরম্। 
ন হিনন্ত্যাত্মনাঝ্মানং ততো! ঘাতি পরাং গতিম্ ॥ 

--পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া 
তিনি নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না, 

আত্মহিংসাশৃন্ত হইয়া পরমনগতি লাত করেন। 

উদ্বাধম [ ৮৭তষ বর্ষ---৪র্ঘ সংখা 

'গ্ীতার এই উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ" 
স্বরূপে__উহার একবিনুও যাহাতে কার্ধে পরিণত 
হয় এইজন্ত সেই গীতা-উপদেষ্টাই অন্তপ্মপে আবার 
মগ্যধামে আসিলেন। ইনিই শাক্যমুনি। ইনি 
দুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, 

সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, 

সেজন্ত ইনি দেব-ভাষা পর্ধন্ত পরিত্যাগ করিয়া 

সাধারণ লোকের ভাষায় উপদেশ দিতে 

লাগিলেন, রাজলিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া! ইনি 
দুঃখী দরিত্র পতিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাস করিতে 

লাগিলেন, ছ্বিতীয় রামের মতো ইনি চণ্ডালকে 

বক্ষে লইয়৷ আলিঙ্গন করিলেন ।” 

ভারতের প্রাণবীণার বঙ্কার সেদিন অতি 

উচ্চগ্রামে চড়িক্লাছিল ঠিকই । কিন্তু হথরের 
আরোহ এবং অবরোহ সঙ্গীতের স্বাভাবিক ধর্ম। 

বুদ্ধের অস্যুদয়ের পরেও তাই নৈসগিক নিয়মেই 
এ ভাবনতোতের নিদারুণ নিম্নগতি স্ুচিত 
হইয়াছিল কয়েক শতাব্দী যাইতে না যাইতেই। 

সেই অবনত বৌদ্ধধর্ম আর এক নবীন 
আবির্ীবকে ত্বরাদ্থিত করিয়াছিল, যাহার উল্লেখ 
করিতে গিয়া শ্বামীজী বলিয়াছেন: কিন্ত 

ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই, তাই 
আবার ভগবানের আবির্ভাব হুইল।"''এবার 
তাহার আবির্ভাব হইল দাক্ষিণাত্যে। সেই 

ব্রাহ্মণযুবক, ধাহার সন্বদ্ধে কথিত আছে যে, 
ষোড়শ বর্ষে তিনি তাহার সকল গ্রন্থ রচনা শেষ 

করিয়াছিলেন, নেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী 
শঙ্করাচার্ধের অভ্যুদয় হইল । এই ষোড়শ ব্যায় 

বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতে এক বিশ্ময় 
আর তিনিও ছিলেন বিশস্ময়জনক ! তিনি 

চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাহার প্রাচীন 

পবিভ্রভাবে লইয়া যাইতে ।'"'মহান্ দার্শনিক 
শঙ্কর আসিয়! দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদাস্ের 
সারাংশে বিশেষ প্রতেদ নাই ।, 
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 শঙ্করোত্তর কালে ভারতের স্বায়তন্ত্রীতে 

বাজিয়া 'য়াছিল যেশ্বনি,-উহার বিস্তার 

ছিল কোমল রাগে, কিন্তু গ্যোতন। সেই একই । 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় : “মহাচ্ছতৰ 

রামা্জের অভ্যুদয় হইল।"''পতিতের ছ্ঃখে 

তাহার হৃদয় কািল, তিনি তাহার্দের দুঃখ মর্মে 

মর্ষে অন্থভব করিতে লাগিলেন ।.**তিনি ব্রাহ্মণ 

হইতে চগ্ডাল পর্যস্ত সকলের নিকট উচ্চতম 

আধ্যাত্মিক উপাসনার পথ উন্মুক্ত রাখিলেন।, 

কালচক্কের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 

ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ-বোধ যত বিকশিত হইতে 

থাকে--তাহার ধর্মাচরণ-পন্থারও গতি-প্ররূতি 

বহুলাংশে সহজ ও ব্যাপকতর করার প্রয়োজন 

দেখ দেয়। বাস্তবিকপক্ষে আচাধ রামানুজের 

আবির্ভাব ভারতীয় আধ্যাত্মিক ইতিহাসের 

ধারায় একটি বিশেষ পরিবর্তন-শ্োত প্রবাহিত 

করে। তগবান শঙ্কর তথা তাহার পূর্ববর্তী 
আচার্ধগণেরও যাহ! ছিল মূলমন্ত্রন্বক্ূপ-_রামান্থজ 

হইতে তাহাই হইয়া দীড়াইল অবশ্ঠ-অনুষ্টেয় 
সাধন। সর্বসাধারণের জন্ত ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত 

হইল তখনই । ন্গরের রাজপথে, পল্লীর মাঠে- 

ঘাটে, আপামর জনসাধারণের মুখে মুখে ধ্বনিত 
হইতে থাকিল নব-সঙ্গীত, যাহা! এতকাল মাত্র 

মন্ত্ররপেই একাস্তে উচ্চারিত হইয়া আপিতেছিল। 
ভারতাকাশে চৈতন্তচজ্জ্ের উদয় হুইল ! 

উল্লিখিত “ভারতীয় মহাপুরুষগণ' পর্যায়ের 
অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন : “পৃথিবীতে 

যত বড় বড় ভক্তির আচার্ধ হইয়াছেন, প্রেমোন্মস্ত 

শ্রচৈতন্ত তাঁহাদের অন্ততম।- তাহার তক্তির 
তরঙ্গ-'*সকলের প্রাণে শাস্তি দিল। তাহার 

প্রেমের সীমা ছিল না। . পুণ্যবান্-পাপী, হিন্দু- 

মুললমান, পবিব্র-অপবিত্র, বেস্তা-পতিত-_-সকলেই 
তাহার ভালবাসায় ভাগ পাত, সকলকেই তিনি 

কপ করিতেন,_-ভাহার সম্প্রদায় দরিদ্র দুর্বল 

কথাপ্রসঙ্গে ১৪৪ 

জাতিচ্যত পতিত--লমাজে পরিত্যক্ত সকল 
বাক্তিরই আশ্রয়স্থল ।, 

প্রবাহের শেষ এখানেই নহে । প্রয়োজন 

হইয়াছিল আরও ভাস্বর একটি প্রকাশের-- 

নবতম আবির্ভাবের ৷ ম্বামীজী তাহার বক্তব্োর 

উপসংহারে বলিয়াছেন : 
'এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় 

হইয়াছিল,*'*ধিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা 
ও চৈতন্যের বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী 

হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় এক মহৎ 

ভাবে, ঈশ্বরের শক্তিতে অন্ুপ্রাণিত, দেখিবেন 

প্রত্যেক প্রানীতে সেই ঈশ্বর বিষ্ভমান, ধাহার হৃদয় 
ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র ছুর্বল পতিত 

--সকলের জন্ত কার্দিবে, অথচ ধাহার বিশাল 

বুদ্ধি এমন মহৎ তত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি 

তারতে বা তারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রাদায়- 

সমূহের সমন্বয়-পাধন করিবে" 

'আমাকে ভারতীয় কল মহাপুরুষের পূর্ণ- 

প্রকাশন্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা! শ্রীরামকষ্জের নাম 
উল্লেখ করিয়াই আজ ক্ষান্ত হইতে হইবে-_-এই 

মহীপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের 
নিকট বিশেষ কল্যা ণপ্রদ |, 

স্বামীজী তাহার অসাধারণ 

দিয়া ভারতীয় মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শকে 
স্বয়ং দেখিয়াছেন--আমার্দিগকেও দেখাইতে 

চাহিয়াছেন। ষুগপ্রবর্তক শ্রেষ্ঠ আচার কয়েকজনের 
মাত্র নামোল্লেখহ তিনি আলোচন করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তিনি প্রারস্তে ইহাও স্পট জানাইয়! 

রাথিয়াছেন যে, সহম্র সহম্র ব্য যাবৎ অসংখ্য 

মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই ভারতভূমি ধন্ত । 

মাত্রাজেই অপর এক বক্তৃতায় তাহার আবেগ- 

জড়িত কে রামাছজ, শহ্বর, নানক, চৈতন্য, 
কবীর, দাছু প্রমুখের নাম উচ্চারপপূর্বক জন- 
মণ্ডলীর উদ্দেশে বলিতে শুন৷ গিয়াছিল : “এই 



৪৪ 

যে বড় বড় ধর্মাচার্ধগণ ভারভগগনে অত্যুজ্জল 

নক্ষত্রের মতে। একে একে উদ্দিত হইয়। আবার 

অন্ত গিয়াছেন, ইহার! কি ছিলেন ?""'তাহার! 

আধুনিক সংস্কারকগণের মতো চীৎকার ও 

বাহথাড়ঘ্বর করিতেন না । আধুনিক সংস্কারকগণের 

মতে। তাহাদের মুখ হইতে কখন অভিশাপ 

উচ্চারিত হইত না, তাহাদের মুখ হইতে কেবল 

আশির্বাদ বধিত হইত । তাহারা কখনও সমাজের 

উপর দোষারোপ করেন নাই ।” 

ধর্ম ও ধর্মাচার্চগণকে ঘিরিয়। ইদানীং কত-না 

দল, গোষ্ঠী, মত, সম্প্রদায় ও বিচ্ছিন্নতা মাথা 

চাঁড়াইয়া উঠিতেছে ! ভাবিতে বিম্ময় লাগে, 

ধাহাদের নাম লইয়া এত কলরব, তাহারা কি 

ছিলেন-_-আর তাহাদের নামকে কিরূপে ব্যবহৃত 

হইতেছে! ভারতের মহান্ আচার্গণের জীবন 

্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্ল-তীহাদের বাণী অপূর্ব 

ব্যঙনাময়, কিন্তু তাহারা কি নকলে একই সত্যের 

প্রকাশক নহেন? একই সঙ্গীতের অন্থরণন কি 

তাহার্দের জীবনের তারগুলিতে বাজিয়! উঠে 

নাই? 
বর্তমান বর্ধ “যুব বর্ণ বলিয়া ঘোষিত-_ 

স্বামীজীরই আবিভাব-দিবস হইতে যাহার স্থচনা 

হুইয়াছে। বিচ্ছিন্নতার বিষবাণ্পে ভারতের বাতাস 

যখন দৃষিত হইতেছে-'ঠিক তখন বিবেকানন্দ 

নামান্কিত বর্ষের পবিত্রতার কথাও আমাদের মনে 

একবারও কি জাগিবে না? সমাজের সর্বস্তরে 

_স্তীহার দিব্য দৃষ্টিপাত আমাদেরও নয়নের 

ঘোরকে কাটাইয়া। নৃতন দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিবে 

নী কি? স্মরণ হইতেছে, পাঞ্জাবের মাটিতে 

পদার্পন করিয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া 

উঠিয়াছিলেন : “এই মেই ভূমি_যাহা। পবির 

আর্ধাবর্ডের মধ্যে পবিভ্রতম বলিয্ন। পরিগণিত ; 

[ ৮৭তম বর্ষ--৪র্ঘ লংখ্যা 

এই নেই ব্রন্ধাবর্ত_-যাহার বিষয় আমাদের মহ 
মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই তৃ্ি-_ 
যেখান হুইতে আত্মতত্বজ্ঞানের সেই প্রবল 

আকাঙ্ষা ও অন্থ্রাগ প্রস্থত হইয়াছে, যাহ! 
ভবিষ্ততে সমগ্র জগৎকে তাহার প্রবল বন্তায় 

ভাসাইয়াছে,_ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী ।"** 

এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দয়াল 

নানক তাহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। 

এখানেই সেই মহাত্মা তাহার প্রশস্ত স্বদয়ের 
স্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়। সমগ্র 

জগথকে-_শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানগণকে পর্স্ত 

আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।"''দেশের 

পূর্বাঞ্চল হইতে আমি পশ্চিমাঞ্চলের ত্রাতৃগণের 

সহিত সম্ভাষণ বিনিময় করিতে এবং পরম্পরের 

ভাব মিলাইবার জন্য আপিয়াছি। আমি 

এখানে আনিয়াছি আমাদের মধ্যে কি 

বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য 

নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় 

তাহাই অন্বেষণ করিতে ; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন 

করিয়। আমর। চিরকাল সৌব্রাত্রস্থত্রে আবদ্ধ 

থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল ধরিয়! 

আমাদিগকে আশার কথ। শুনাইয়৷ আসিতেছে, 

তাহ। প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে, 

তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে আমি এখানে 

আসিয়াছি।” 
গ্বামীজীর আগমন ও আহ্বান কি ব্যর্থ 

হইবে? সকল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার উরে 

মুখ তুলিয়। তাকাইলে-_-আমরাও কি শুনিতে 

পাইৰ না সেই অনন্তকালের আশার বাণী? দৃষ্টি 
পড়িবে ন/ কি সেই সকল মহাপুরুষদের চরণ- 

চিন্ছের প্রতি ধাহার্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হইত সেই 

নিত্যকালের অনাহত “তত্বমসি' ? 



মহাঁধানবৌদ্ধ চিন্তায় শক্তি-সাধন! 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 

নেতাজী ইন-স্টিটযাট ফর: এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো । 

গৌতম বুদ্ধ- বেদাস্তেরই মূর্তক্ূপ 
মাচষ নিজ কর্মফলেই বন্ধ” আবার নিজ 

কর্মসারাই তাকে তার '্ব-ভাবে ফিরে যেতে 

হবে। মানুষ স্বভাবতই শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ। শুত্ত্ব- 
ুদ্ধত্ইই মানুষের স্ব-তাব। কর্মের আসব বা 
মালিন্যই তাকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে দেয় 

না। সে নিজেকে ক্ষুত্র, হীন, বন্ধ, _হুখ-ছুঃখের 

অধীন মনে করে ছুঃখ পায়। আর এই ছুঃখ 
শুধু এক জন্মেই শেষ হয় না। প্রজ্ঞা লাভ না 

হওয়। পর্বস্ত জন্ম-জন্মাস্তর এই ছুঃখ মানুষের 
সঙ্গী হয়। নির্বাণে” অর্থাৎ কর্মফলের অবসানে 

এই দুঃখেরও অবসান। তৃষ্ঞার অবসান-ই 

শাস্তি, মোক্ষ, নির্বাণ বা! চিত্তবিমুকতি। শ্রীবৃদ্ 
তাঁর জীবনে যে সাধনা করে দেখালেন এবং তার 

ধর্মচক্র প্রবর্তনে যে প্রতীত্যসমুৎপার্দের কথা 

বললেন-_তা৷ উপনিষদের বাণী বলেই মনে হয়। 
মান্ছষের চিরস্তন সত্তার বিশ্ুদ্ধির ঘোবণা/ তৃষ্ণা 

বা কামনাজনিত মালিন্যে ছুঃখান্ুতব এবং 
কামনারাহিত্যে পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠার কথা 

উপনিষদ এবং শ্রীবুদ্ধ একই ভাষায় বলে গেছেন। 
তাই মূল বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ সিদ্ধির মধ্যে আমরা 
উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি শুনি। শ্রীবুদ্ধের একটি 
বিশেষ ঘোষণা,_“মাহয নিজেই নিজের বন্ধনের 
এবং যুক্তির কারণ। নিজের ছুঃখাবসান বা 

মুক্তির জন্ত ভগবান ব! দেবদেবীর উপর নির্ভর 

নিজ্রয়োজন ।” 

আত্মনির্ভরতার রূপাস্তর বুদ্ধ- 
নির্ভরতায়-_বুদ্ধে দেবত্ব আরোপ 
উপনিষদ্ বা৷ শ্রীবুদ্ধ আত্মনির্ভর হয়ে, নিজের 

উদ্ভম এবং তপন্ত। দ্বারা চিত্তশ্ুদ্ধির মাধ্যমে 
চে 

নির্বাণ বা মোক্ষলাতের উপদেশ দিলেও মানুষ 
স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই মোক্ষ-সাধনায় নিজের 
শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে পারল না। 
কালক্রমে শ্রীবুদ্ধের অনুগামী নির্বাণ-সাধক নির্বাণ 
মিদ্ধির জন্য “বুদ্ধেরই শরণ” নিল। সাধারণ 
মান্থষের শক্তির পরিমাপ জেনেই হয়তে৷ শ্রীবুদ্ধ 

তার জীবদশায়ই_-তীর অন্ুগামীদের-__ুদ্ধ, ধর্ম 
ও সঙ্ঘ এই ব্রিরত্বের শরণ” নিতে উপদেশ দিয়ে- 
ছিলেন। “আত্মদীপ”, “আত্মশরণ”, “অনন্তশরণ” 
হয়ে চলার নির্দেশ তার শেষ উপদেশের 
অন্যতম হলেও সাধারণ অধিকারীর জন্য বুদ্ধ, 
ধর্ম ও সজ্ঘের শরণ অপরিহ্থার্ধ ছিল। 

বুদ্ধের জীবদ্ধশায় এবং তার দেহাবসানের 
কিছুদিন পরেই শ্রীবুদ্ধকে বা তার কোন দেহ্- 

ধাতুকে পৃজ করে চিত্রশুদ্ধি বা নির্বাণ-সাধনার 

“ পথে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা গ্রকটভাবেই দেখা 

দেয়। শ্রীবুদ্ধের মরদেহের প্রতীক কেশ, দত্ত, 

অস্থি, পদচিহ্ন প্রভৃতিকে ত্ুপে বা সঙ্ঘারামের 
মন্দির বিশেষে প্রতিষ্ঠা করে তার নিত্য পূজা ও 
পরিক্রমাদি নির্বাণ-সাধনার অঙ্গ বলে বিবেচিত 
হত। ভিঙ্ষু এবং বিশেষতঃ গৃহী উপাসকের 
নির্বাণ-সাধনায় শ্রীবুদ্ধ অন্ততম দেবতার আসনই 
পেলেন । 
মহাযানের ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধ-_ 

শক্তিদেবতার উৎস 
গৌতম বুদ্ধ “বুদ্ধণকেই শরণ নিতে বলে- 

ছিলেন। এই শরণ্য বুদ্ধ যে স্বয়ং গৌতম বৃদ্ধ 
তা তিনি স্প& করে বলেননি। তবে তিনি কোন 

কোন সুক্জ প্রবচনে “তথাগত” বা “বুদ্ধ” বলে 
নিজেরই বা “তাদৃশ” কোন প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সম্যক্ 
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সন্ন্ধের কথা বা দৃষ্াস্তই দেখাতে চেয়েছেন । 
শাক্যমুনিও উল্লেখ করেছেন-_তী'র পূর্বেও বন 
বৃদ্ধ ছিলেন। এবং তার পরে আর কোন বুদ্ধ 
হবেন না_এরূপ কথা তিনি কখনও বলেননি । 
ভারতীয় অধ্যাত্-সাধনার ইতিহাসে “শেষ” বলে 

কোন কথা নেই। বরং বিপরীত কথাই আছে 

--সম্ভবামি যুগে যুগে” 

মহাযানী বৌদ্ধ উপাসকগণ নিজের রুচি ও 

কল্পনা অন্থসারে পরবর্তাঁ কালে__বহু বুদ্ধের এবং 
বুদ্ধ স্বভাব বোধিসত্বের কল্পনা করে সাধন৷ 

করেছেন। গৌতম শাক্যমুনি বৃদ্ধের প্রবর্তিত 
ধর্মে বহু বুদ্ধের আবির্ভীব এক এতিহাসিক বিশ্ময় । 

বর্তমানে গৌতম বুদ্ধ ব্পাস্তরিত হয়েই বেঁচে 
আছেন, বহু বুদ্ধের মধ্যে । 

্রীবুদ্ধের বহু বুদ্ধে রূপান্তরের একটি বিশিষ্ট 
ধাপ হুল ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধের কল্পনা । গুহ- 

সমাজতন্ত্রে এই ধ্যানী পঞ্চবুদ্ধের কল্পন। দৃষ্ট হয় । 

নির্বাণ বা শূন্যতার অন্তবই বিশ্বত্তার চরম 

উপলব্ধি। শুন্য থেকেই মহাবিশ্বের আবির্ভাব । 
এই বিশ্বের উৎপত্তির মূল উপাদান কি ? শ্রীবুদ্ধের 
মতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা) সংস্কার এবং বিজ্ঞান__ 

এই পাচটি উপাদানেই বিশ্বের উৎপত্তি। এই 

পথ্স্বদ্বই গুহসমাজে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধে 

রূপান্তরিত হয়েছেন পাঁচটি উপাদানই বিশ্বের 

মূল। 
পঞ্চবুদ্ধে পঞ্চক্ষদ্ধের আরোপ 

মহাবিশ্বের উপাদান_-রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, 
সংস্কার ও বিজ্ঞান যেমন চিরন্তন এবং অবিনাশী 

সেইরূপ পঞ্চধ্যানী বুদ্ধও চিরস্থায়ী। এই পঞ্চ- 

কদ্ধের প্রতিবূ্প হলেন যথাক্রমে বৈরোচন, রত্ব- 

সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য । 

গুহসমাজের মতে এই পঞ্চবুদ্ধ নিত্যসিদ্ধ এবং 

ধ্যানমগ্স। তাদের অন্যান্য বুদ্ধের মতে সাধন। 

করে পুর্ণত্বলাভ করতে হয় না। তারা নিতাই 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ-_৪র্ঘথ সংখ্য। 

নির্বাণে নিষুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকল্যাণে 
ধ্যানস্থ। পঞ্ক্বদ্কধ যেন অবিনাশী- এরাও 

সেইরূপ চিরস্তন। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধই এই বিশ্বকে 

ধারণ করে আছেন। এই পঞ্ধধ্যানী বুদ্ধ এক 
আদি ও অবিনশ্বর সতারই প্রকাশ । শূন্য বা 
বন্রই এই অবিনশ্বর সত্বা। এরাই জীবের কায়, 

বাক এবং চিত্তের প্রতিভূ। যখনই আমরা জগৎ 
প্রপঞ্চের কথা চিন্তা করি তখনই এই পঞ্ধধ্যানী 

বুদ্ধের রূপক কল্পনা করতে হবে। ধ্যানাবস্থাঁ_ 

একটা অচঞ্চলভাব। বিশ্বের পঞ্চস্কদ্ধের 

পরিবর্তনের, রূপান্তরের পশ্চাতেও একটা 

অবিচলিত ভাব আছে। পঞ্ধ্যানী বুদ্ধ তারই 

প্রতীক । 

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চনারী শান্তি কম্পন! 
গুহদমাজতন্ত্রে পঞ্চবুদ্ধের প্রত্যেকের সঙ্গে 

এক-একজন নারীশক্তির কল্পনা কর। হয়েছে। 

বৌদ্ব-সাধনায় এই শক্তির কল্পনা বিশেষ লক্ষণীয় 

বিষয়। গুহ্সমাজতন্ত্র বৌদ্ধমঠে এবং বিহারে 
কোন কোন ভিক্ষুকর্তৃক পঠিত এবং আচরিত 

হলেও তা৷ সকলের অন্থমোদ্দিত ছিল না । বুদ্ধের 

শক্তি হিসাবে বিশেষ নারীদেবতার সংযোগ 

সকলের মনঃপৃত ছিল না। স্বয়ং বুদ্ধকে নারী- 

দেবতার সহচর হিসাবে কল্পনা করার কোন 

প্রতীকী মূল্য এবং প্রয়োজন থাকলেও সাধারণ 

মানুষের কাছে এটা ছুর্বোধ্য এবং ছুজেয়। অবশ্য 

তান্ত্রিক সাধক বলবেন, তক্ত্রের তত্ব এবং রহস্য না 

বুঝতে পারার জন্যই বুদ্ধসঙ্গিণী শক্তিদেবতার 
প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাব । ক্রমে বুদ্ধ- 

সঙ্গিনী শক্তি স্বীরূত হলেন। পাঁচজন ধ্যানী 
বুদ্ধের শক্তি বা সংঙ্ষিষ্ই হচরী হলেন-_-বৈরোচনের 

বজ্রধাত্বীশ্বরী, অক্ষোভ্যের লোচনা, রত্বম্ভবের 

মামকী, অমিতাভের পাগুর1 এবং অমোঘসিদ্ধির 

আধতারা। এই আর্ধতারা” দেবী বিশেষ- 

ভাবে লক্ষণীয়। হিন্দুতত্ত্রের তারার সূঙ্গে এই 
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তারা-নায়ী বৌদ্ধশক্তির মিশ্রণ পরবর্তী কালে 

হয়েছে। বিচিত্রক্ূপিণী শক্তি দেবী তারা বৌদ্ধ 
এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বহুরূপে পৃজিতা। 

এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের এবং তীর্দের পঞ্চশক্তির 

পরেও আর একজন ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাঁর শক্তির 
কল্পন! করা হয়েছে। তিনি হলেন বদ্্রসত্ব ধ্যানী 

বুদ্ধ এবং সবার শক্তি হলেন বজ্রসত্বাত্সিকা। বজ্ঞ- 

সত্ব বৃদ্ধকে নেপালে পঞ্ধ্যানী বুদ্ধের পৃূজকরূপে 
কল্পনা করা হয়। তার হাতে থাকে বজ্র ও ঘণ্টা । 

ধ্যানী বুদ্ধ ও শক্তি থেকে বোধিসন্ব 
ধ্যানী বুদ্ধ এবং তাদের শক্তির সংযোগে পাঁচ- 

জন প্রধান বোধিসত্বেরও উৎপত্তি হয়েছে বলে 

কল্পন! কর! হয়। ব্যাপক অর্থে বোধিসত্ব হলেন 
বুদবত্বলাভপ্রয়াসী যে-কোন সাধক। কিন্তু বিশেষ 

অর্থে বোধিসত্ব হলেন বিশিষ্ট কতকগুলি বুদ্ধগুণের 
অধিকারী সিদ্ধপুরুষ। সেই অর্থে নাগার্ভন, 
অশ্বঘোষ, মৈত্রেয়নাথ, আর্দেব প্রমুখ 
বৌদ্ধাচার্ধগণও বোধিসত্ব। বোধিসত্বগণ বিশ্ব- 
কল্যাণে লদা ব্যাপৃত। নিজেদের নির্বাণের জন্য 
তীদের চিন্তা করতে হয় না। পঞ্ধধ্যানী বুদ্ধ ও 

শক্তি থেকে যথাক্রমে এই পাঁচজন প্রখ্যাত 

বোধিসত্ব উদ্ভূত হয়েছেন--সমস্তভদ্র, বজ্ত্রপাণি, 
রত্বপাণি, পক্মপাণি এবং বিশ্বপাণি। যষ্ঠধ্যানী 

বৃদ্ধ বজ্রসত্ব ও শক্তিজাত বোধিসত্ব হলেন-_- 

ঘণ্টাপাণি। 

ধ্যাী বুদ্ধ এবং তাদের শক্তি থেকে পরবতী 
কালে আরও বহু বুদ্ধ এবং শক্তিদেবতার উত্তব 
হয়েছে। 

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত বহু 
শক্ষিদেবতা 

পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং তাদের শক্তিকে আশ্রয় 
করে অসংখ্য দেব এবং দেবীর উৎপত্তি কল্পনা করে 

বৌদ্ধ সাধকগণ সাধনা! করেছেন। বিচিত্র এই 
দেব-দেবী বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে পরবর্তাঁ কালে 

মহাযানবৌদ্ধ চিন্তায় শক্তি-সাধনা ২০৩ 

মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। ধ্যানী বুদ্ধ থেকে 

একাধিক শক্তিদেবতার উৎপত্তির একট। সংক্ষিপ্ত 

ধারণ! দেওয়া! যেতে পারে । 

অমিতাত ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন 

দেবী কুরুকুল্প।, ভূকুটী এবং মহাসিতবতী | সাধন- 

মালা গ্রন্থে কুরুকুল্লার ৪টি রূপের কথা আছে-_ 

শুরুকুরুকুল্পা, তারোদ্ধব কুরুকুল্প।, ওড্ডিয়ান কুরু- 

কুল্পা এবং অই্রভূজ কুরুকুল্প! | তিব্বতে কুরুকুল্লার 
আরও বহু নামের উল্লেখ আছে। কুরুকুল্লা 

মুখ্যত ব্শীকরণের দেবী । প্রত্যেক দেবীর বাহুন, 

আসন, হস্ত-মুখাদির সংখ্যাব্ণ ইত্যার্দিও সাধন- 

মালায় বণিত আছে। 

অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন 

এই সকল শক্তিদেবতা £ মহাচীনতারা, 

জাঙ্গুলী, এক জট, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপা মিতা, 

বস্রচিকা, মহামন্ত্রালারিণী, মহাপ্রত্যঙ্গিরা, 
ধবজাগ্রকেয়ুরা, বন্থধারা এবং নেরাআ্সা!। এই 

দেবীগণের মধ্যে মহাচীন তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা 
এবং নৈরাত্মা বিশেষ আলোচনার বিষয়। চীন- 

তারা ব! মহাচীনতারা-__চীন দেশ থেকে এদেশে 

এসেছেন বলে অনেকের ধারণা । সম্মোহতম্ত্রের 

বর্ণনা মতে তঅন্ত্রসাধনার ধারা সারা এশিয়ার 

দেশেই ব্যাপ্ত ছিল। এখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 

ব্হ দেশে তন্ত্রসাধনার ধার! অব্যাহত আছে। 

প্রজ্ঞাপারমিতা৷ এবং নৈবাত্মা দেবী বৌদ্ধ 
দার্শনিক তত্বে এক বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন। 
শূন্যতা, প্রজ্ঞা, বো ধিচিত্ত প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনায় 
এই ছুই দেবী অনেক সময় মূর্ত হয়ে উঠেন। 
ধ্যানী বুদ্ধের প্রজ্ঞা এবং নিধিকার স্থিতির মূর্তরূপ 
এই দুই শক্কিদেবতা। জাঙ্কুলী সর্পদেবী। পর্ণ- 

শবরী--মহামারী নিরোধক দেবী । বন্থধারা_ 

ধনদাত্রী দেবী। 

বৈরোচন ধ্যানী বুদ্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন: 
এই সকল শক্তিদেবতা : মারীচী উন্মীববিজয়া। 
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দিভাতপত্রা-অপরাঁজিতা, মহাসহত্র-প্রমর্দনী এবং 
বজ্জবরাহী। 

বৈরোচন বুদ্ধ থেকে শুধু দেবীশক্তিরই উল্তব 
হয়েছে বলে সাধনমালায় বণিত আছে। এ'দের 
মধ্যে মারীচী এবং বস্্রবরাহী বিশেষ পরিচিত। 

এদের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সাধনায় স্থান 

পেয়েছে । তিব্বতে মারীচীকে উধাদেবীর রূপে 

বন্দনা করা হয়। মারীচী দেবীরও ন্থর্ষের 
স্থায় রথ আছে। সেই রথের বাহুন সাতটি শৃকর। 
মারীচীর ছয়টি বিশিষ্ট রূপ আছে-_কোথাও তিনি 

বহুভৃজ|। বন্বরাহীকে হেরুক দেবের সঙ্গে মিলিত 
অবস্থায়ই দেখা যায়। বৌদ্ধ শক্তিদেবতাকে 
ধ্যানী বুদ্ধের বা অন্য পুরুষ দেবতার সঙ্গে সম্মিলিত 
অবস্থায় কল্পন। তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধদের এক 
চুঃসাহসিক ও ছুজ্জেয় সাধনার প্রকাশ । 

ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি থেকেও দেবীশক্তিয়ই 

উদ্ভব হয়েছে । বৈরোচন বুদ্ধের ম্যায় অমোঘ- 
সিদ্ধিরও কোন পুরুষ অবতার নেই। খদ্দিরবনী 

তারা, বশ্ততারা, বড়তুজসিত তারা, ধনদতারা, 

পর্ণশবরী, মহামায়,রী ও বন্ত্রশৃঙ্খলা-_এই সাত- 
জন দেবী ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির শক্তি। এর 

মধ্যে পর্ণশশবরী হুলেন--“পিশাচী*--“সর্বমাী 

গ্রশমনী”। পূর্ববঙ্গে এই দেবী অনেকাংশে নীতল। 

দেবীরূপেই পৃজিতা । 

ধ্যানী বুদ্ধ রত্বসস্তব থেকে উৎপন্ন হয়েছেন 

ছুজন দেবীশক্তি। তারা হলেন মহাগ্রতিসরা 
ও বন্থুধারা। মহাপ্রতিসর! হিন্দুদেরও দেবী। 

দুর্গাপূজার সময় মহাপ্রতিসরারও পুজ। হয় । মহা 

প্রতিসরার ছুটি রূপ আছে। এক রূপ--তিন 

মুখ দশ হাত যুক্ত,_অপর রূপ চার মুখ আট 

হাঁত। মহাগ্রতিসরার দশ ব৷ আট হাতে দুর্গার 

স্তায় বিভিন্ন অস্ত্র আছে। এইজন্তই হয়তো বঙ্গ- 

দেশে দুর্গাপূজার সঙ্গে এই দেবীশক্তির পূজার 
বিধান আছে। বন্থধারার হাতে যব শীধ এবং 
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তিনি বরামুক্রাযুক্ত। । তাকে কৃষির ও ধনের 
দেবী বলে গ্রহণ কর! হয়। 

বৌদ্ধ ও ব্রান্মপ্যতন্ত্রে একই শক্তির 
সাধন। 

শরীবুদ্ধের ধ্যান ও ধারণা থেকে পঞ্চধ্যানী 
বুদ্ধের কল্পনা । পঞ্ধধ্যানী বুদ্ধের কল্পনার সঙ্গে 
উদ্ভূত হয়েছেন অসংখ্য শক্তিদেবতা । এই শজ্ি- 
দেবত। বিদেশ থেকেও ভারতে প্রবেশ করেছেন 

-্যেমন চীনতারা, মহাচীনতারা, লামিকা॥ 

ডাকিনী-হাকিনী_ লামেশ্বরী । বৌদ্ধসাধক এবং 

ব্রাঙ্মণাসাধকের মধ্যে এরই নামীয় শক্কিদেবতার 
পৃজ। দৃষ্ট হয়। অসংখ্য অবৈদিক, অপৌরাণিক 

দেবদেবী কল্পনার জন্ত বৌদ্ধরা দায়ী-_ন। ব্রাহ্মণ 
ধর্মাবলম্বীর দায়ী বলা মুশকিল। বর্তমানেও বৌদ্ধ 
এবং হিন্দু উপাসকরা-সেই সেই দেবীকে 

নিজেদেরই কুলাগত বলেই ধরে নিয়েছেন । 
শক্ষিদেবত! তারার প্রাধান্ত 

দেবী তারা মূলতঃ বৌহ্বদের দেবী_ন 
ব্রাহ্মণদের দেবী নির্ণয় করা সহজ নয়। শক্তি- 

দেবতা তারার মধ্যে ভীষণ ও মধুর, ও 

কোমল,্থতি ও সংহারের ভাবটি আছে। 
তারার প্রসন্নবরদা! মৃতিও কল্পিত, ভীষণ! মৃতিও 
পূজিত এবং কোমল-কঠোর মিশ্রভাবের মৃতিও 
আরাধিত হয়ে আসছে । এই দেবীশক্তি ভারতীয় 

এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করেছেন। 

সাধনমাল! গ্রন্থে বহু দেবীকেই তারা বলা 
হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেরই দক্ষিণ হস্তে 
বরদমুদ্্া এবং বামহস্তে পল্প। এই সৌম্য বরাতয়- 
দ্বায়িনী তারার উত্তব ধ্যানী বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার 

ভাবনা থেকেই হয়েছে-_অনুমান করা যেতে 
পারে। তারা নামী এই দেবীর ধ্যানে বিচিত্র ব্ঃ 
বিচিত্র মুক্তা এবং বিচিত্র আসন-বাহৃন ও অস্ত্রের 

কল্পনাও কালে কালে সংযোজিত হয়েছে। নিয়ে 
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দেৰী তারার বিচির ব্পের কয়েকটি নাম দেওয়া 
গেল £ খদিরবর্ণ, বশ্ততারা, আর্ধতারা, মহত্তরী- 
তারা, বরদতারা, অষ্টমহাভয়তারা, মৃত্যুবঞ্চন- 
তারা, ছুর্গোত্বারিণীতারা, ধনদতারা, চতুতূজি 
দিততারা, ষড়তুজ সিততারা, বজ্রতারা, প্রসন্ন- 

তারা, মহাচীনতার] ইত্যাদি। এই তারাদের 

নাম থেকেই তাদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা উপলব্ধি 
করা যায়। সাধনমালার বনু দেবীর মন্ত্রেই এই 

গুহ মন্ত্রটি পাওয়। যায়-_“ওম্ ভারে তৃত্তারে তুরে 
ত্বাহা”--স্ৃতরাং সাধনমালার সব দেবীকেই 

তারা পর্যায়ে ধর! যায়! 

বৌদ্ধতন্তরের অপর কয়জন শক্তিদেবতা 
পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ থেকে উদ্ভূত নন--এমন কয়জন 

দেবীর উল্লেখ সাধনমালায় আছে। তীরা 
হলেন- সরস্বতী, অপরাজিতা, বজ্ত্রগান্ধারী, 

বজ্জযোগিনী, গৃহমাতৃকী, গণপতি হ্বদয়া এবং বজ- 
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বিদারণী। সবশ্বতী দেবী আমাদের বিশেষ 

পরিচিত । এই সরম্বতীরও আবার বহু রূপ- 

কল্পনা বৌদ্ধতন্ত্রে আছে। 
উপসংহার 

গৌতম বুদ্ধ দেবত! ব! দেবীশক্তির উপর 

নির্ভর না করে আত্মনির্ভর হতেই বলেছিলেন । 
কিন্তু ছুর্বল মানুষ স্বাভাবিক কারণেই--দেবতা, 

বিশেষতঃ দেবীরূপিণী, মাতৃরূপিণী শক্তির নিকট 

আত্মসমর্পণ করেই নির্বাণ শাস্তি প্রার্থনা করেছে। 

তন্ত্রসাধনা, মাতৃরূপিণী দেবী সাধনা, মৃন্ময়ী মৃতিতে 

চিন্ময়ী শক্তিকে দর্শন করে পূর্ণতার সাধনা-_ 
মিথ্যা নয়। তার আধুনিক প্রমাণ শ্রীরামপ্রসাদ, 
_্ীরামকষ্চ। বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক 
চেতনা আবার মাতৃশক্তিকে অবলম্বন করেই সম্ভব 
হয়েছে । আত্মনদীপ- আত্মশরণ হওয়া! সকলের 

পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মাতৃনির্ভর হওয়া সকলের 

পক্ষেই মহজ 

র ত-প্রসঙগ 
অরবিন্দ বিশ্বাস 
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যি রবীন্দ্রনাথের গান না থাকত, যদি 

তিনি সঙ্গীত রচনা! না করতেন তবে কেমন হুত ? 

আমাদের কী দশ! হত? আমাদের মনের শত 

সহন্র অন্ফুট ভাব, সুকুমার কল্পনা, দ্বপ্নঃ আনন্দ, 

বাথা-ব্দেনা এ কেমন করে রূপ পেত? বস্তত 

রবীন্্রনাথের গান যেন আমাদের মর্মের কথা, 

আমাদেরই নিজন্ব ধন। শুনতে শুনতে মনে হয় 

এ যে আমারি হৃদয়ের গোপন আকুতি । কিন্ত 

আমার ব্যাকুলতা, আমার গভীর গোপন 
বিজন মর্মবাণী কি করে এত মধুর, এত অপরূপ 

হয়ে প্রকাশিত হল? যে-কথা আমি শুধু অব্যভ- 

রূপে অঙ্ুতব করেছি কিছু বুঝতে পারিনি, 
বুঝাতে শিখিনি ; তাই প্রকাশের আবেগে কেবল 

চঞ্চল হুয়েছি। 

আমারই বিধুর হাদয়ের সেই বেদনা, আকাশের 

পটে-__নক্ষত্রের আলোতে । ষুগযুগাস্ত, কল্পকল্লাস্ত 

হতে প্রকাশিত হয়েছে__রবীন্দ্রনাথের গানে ও 

স্থরে। সত্যিই আমাদের জীবনের আনন্দ, 

বেদনা, ছুঃখ, উল্লাস এমন কোন মনের ভাব নেই 

যা নাকি রবীন্দ্রনাথ তার গানের সরে প্রকাশ 

করে যাননি। যেখানে প্রেম-অঙ্গরাগ, ভক্তি- 
ভালবাসা, মিলন-আনন্দ__সেখানেও তিনি। 

আবার যেখানে বিরহের অশ্র-পারাবার 

সেখানেও তিনি । যেখানে নিভৃত স্বপ্র, কুস্থম- 

স্কুমার হ্বদয় গুঞ্জন সেখানেও তার দঙ্গীতের 
ধ্বনি। যেখানে মরণের স্গিপ্চছায়া ঘনিয়ে এল 

সেখানেও তার গান। তত্বাম্বেষী-ভগবন্তক্ত 

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ তাঁর গানে । 
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তিনি গেয়েছেন-_ 

“আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় 

ভোলাব। / আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো, 

গান দিয়ে দ্বার খোলাব |” 

সঙ্গীতের এই লোকাতীত, জগদতীত, শক্তি- 

সম্বন্ধে রোমা রোল তীর 'জ] ক্রিস্তফ”গ্রস্থে 

যা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথেরও সেই একই আদর্শ। 

রোম] রোল তার উল্লিখিত মহাকাব্যোপম 
উপন্যাসে য! বলতে চেয়েছেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে : 
জীবন-ধারা নিরস্তর বয়ে চলেছে । শরীর ও 

মনের চিরায়ত প্রবাহ ঠিক যেন নদীর আ্োত-_ 
তাতে স্থুল দৃশ্তজগৎ লয় পেতে পেতে, আবার 

নবনব রূপে উৎসারিত হতে থাকে । আত! 

অবিনশ্বর অক্ষয়--অনস্ত গহন গম্ভীর । যথার্থ 
সঙ্গীত হচ্ছে সেই অতল অপার আত্মা-সমুত্রে 
উত্থিত তরঙ্গমালা। ভাল সঙ্গীত তাই আত্মারই 
উদ্ভাসিত রূপ । 

গায়ক-গীতিকার ববীন্দ্রনাথও নিজের সম্বন্ধে 

বার বার বলেছেন : “আমার আত্মপ্রকাশ আমার 

গানে ।” “আমি যখন গান বাঁধি তখনই সব চেয়ে 

আনন্দ পাই।” 

তিনি গেয়েছেনও তাই : 
“যবে কাজ করি 

প্রত দেয় মোরে মান। 

যবে গান করি 

ভালবাসে ভগবান ।” 
চি 

“গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি 

তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ।” 
ইত্যাদি। 

রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরের মায়ায় সর্বলোকের 

আনন্দকে, সর্বলোকের বেদনাকে নিজেরই মাঝে 
মিলিয়ে নিতে পেরেছে । আবার নিজের 

আনন্দকে সবার আনন্দে, নিজের বেদনাকে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ-_৪র্ঘ সংখ্যা 

সকলের বেদনাক়্ রূপাস্তরিত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি- 
মানসের বিভূতি। আর সবরের জাছুতেই এই 
পরমাবিভূতি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 
আরও এক কারণে আমাদের মনকে মুহূর্তের 

মধ্যে সবলে আকর্ণ করে নেয়। সেটি হচ্ছে 

সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে অতি সহজভাবে আমাদের 
চিরকালের যা! শ্রেয়ঃ, যা অন্তর হতে অস্তরতম, 

শ্রেষ্ঠ তাকেই প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়। 
গান, কথা, স্বর ও ছন্দ--এই চারের মিলনে 

সার্থক রবীন্দ্রলঙ্গীত। তাই আমি একে বলব 

চতুরক্ষ। ইন্দিরাদেবী বলতেন : “রবীন্দ্রনাথের 
গান, একাল ও সেকাল, দেশী ও বিদেশী, জটিল ও 

সরলের সমন্বয়। এই কথাগুলিও ভেবে দেখা 

দরকার । তাঁর গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার ও 

মিশ্রণ অপূর্ব । অপূর্ব তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য, একই 
গানে একাধিক রাগের মিশ্রণ ৷ ববীন্দ্রগীতি তাই 

অখণ্ড রূপ নিয়েছে-_-কোথাও মনে হয়নি বেখাগ্গা।” 

যুগ যুগ ধরে ববীন্দ্রসঙ্গীতের ধার! প্রবাহিত 

থাকবে । কত গান এল, নিত্যনৃতন স্থুর হল কিন্ত 
কেউ টিকে রইল না । রবীন্দ্রসঙ্গীত কিন্ত আজও 

অব্যাহত। ১৮৭০ গ্রীষ্টাবের রচিত গান আজও 

আমরা গাইছি। কই সে-গান তো পুরানো বোধ 

হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য, 
পরিবেশ হৃত্রিতে। যে-সঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টিতে 
অক্ষম তা ক্ষণস্থায়ী । যে-সঙ্গীত পরিবেশ স্ৃষটি 

করতে পারে সেই সঙ্গীত হয় সর্বকালের সকল 
মান্থষের গান। রবীন্দ্রনাথের গানও তাই। 

যে-সব গুণাবলীর জন্য রবীন্দ্রনাথের গানে 
আজও আকাশ-বাতাস মুখরিত, এবার সেগুলি 
সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ গুণ এই £ ১। 
অসাধারণ কাব্যসম্পদ ; ২। ন্ুরবৈচিত্্য 9. 
৩। ছন্দবৈচিত্র্য ; ৪। রাগতিত্তিক-_স্বপ্ত- 
করের সাধনা ; ৫ | কথা ও স্থরের মিলন ; 
৬। বিষয়বৈচিত্রয ) ৭। দর্শন বা. তত্ব এবং 
৮। [001%5581 ৪০৪81স্প্লার্বজনীনতা৷ | 



ক্ষীরভবানীর মাতৃ-সান্লিধ্যে 
স্বামী জিতাত্মানন্দ 

হার়জ্রাবাদ রামকৃফ। মঠে সহকারণী । 

ভোরের আলোতে শ্রাস্ত ডাললেকের পাশে 

পাশে জীপ ছুটে চলেছে পপলারের সারির মধ্য 
দিয়ে। মাঝে মাঝে পথের ছুধারে ম্যাগনি- 
ফিসেপ্ট চেনার, তার চির-সবুজ বড় বড় পাতার 
ছায়া ফেলেছে। গাছ তে৷ নয়, যেন পুরে! একটা 
সাআাজ্যের অধীশ্বর | ফাকে ফাকে পথের দুধারে 
উইলে! গাছ। আর এই বৃক্ষসারির পেছনেই 
চোখে পড়েছিল ঠিক বাংলার ধানক্ষেত। 
দুধারেই অবিকল সেই বর্ধমান অথবা দক্ষিণ চব্বিশ 

পরগনার বিশাল দিগন্তবিস্তৃত চাষের জমি। 
কেবল উন্মুক্ত দিগন্তের পরিবর্তে রয়েছে তুষার- 
মৌলি কাশ্মীরের পর্বতশ্রেণী। সাহুদেশে দীর্ঘাঙ্ 
সাম্ত্রীদের মতো অজন্ত্র পাইন। যেন 

আর মানুষের জগতের মধ্যে দাড়ানো! চেকপোস্ট । 
কাশ্মীরবাসীরা এখনও অন্তরে অন্তরে স্বীকার 

করেন তাদের জন্মভূমি খধিভূমি। এখনও তারা 
জানেন, মাত্র ছু-তিনশ বছর আগে একটা গোটা 
ব্রাহ্মণ পৃজারীদের দেশটাই মুসলমান আক্রমণে 
আর হিন্দুদের উপেক্ষায় নতুন ধর্ম নিয়েছিল। 
এখন তারা৷ কাশ্মীরী ভাষায় কথা৷ বলেন, যার 

ভিত্তিই হচ্ছে সংস্কৃত। শ্রীনগরের বুকে দাড়ানো 
সেরা হোটেল-__পন্পোস্ অর্থাৎ পদ্লপুষ্প, যা 
কাশ্মীরী মানুষের নিত্য ব্যবহার্য সবজী । গুঁরা 
শাক ভালবাসেন। শাককে বলেন হাক্। সাধারণ 
মানুষের প্রবাদবাক্য ( ৮::০৬৩:৮ )-_ কিসমৎ 
কা ভাত মেহনৎ ক! হাক্”। শ্রীনগরের বুকে 
দাড়িয়ে জাগ্রত দেবীপীঠ হারি পর্বত! দ্নেবীর 
নাম সারিকাদেবী | কাশ্মীরী উচ্চারণে হয়েছে 

হারিকাদদেবী। আর যে পর্বতে দেবীর অধিষ্ঠান 

তার নাম হারি পর্বত। শ্রীনগর থেকে মাত্র 

গয়যাট কিলোমিটার দুরে আর একটি জাগ্রত 

দেবীপীঠ। যদিও খুব বেশি পরিচিত নয়, নাম 

জালামুখী। একসময় আওরঙ্গজেব সৈন্য পাঠিয়ে 
পর্বতশীর্ষে আমিনী মাতৃমন্দির ধ্বংস করেছিল। 

আজ হ্থন্দর মন্দির হয়েছে। আর চারিদিকে 

কেবল ভূ্বর্গ কাশ্মীরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য । 
সমস্ত কাশ্মীরটাই প্রায় দেবীপাঠ। শক্তি 

আরাধনার জগৎ্। জীপে বসে বসে বন্ধু মিঃ কল 
(8.৪91)-এর সঙ্গে এই প্রসঙ্গই হচ্ছিল। মাতৃতক্ত 
কলমাহেব আজ কাশ্মীরের বিছ্যুৎপর্ধদের চীফ, 
ইঞ্জিনিয়ার । সারা পথে কেবল বলে চলেছিলেন 
মাতৃপীঠ কাশ্মীরের গভীর আধ্যাত্মিক আকর্ষণের 
কথা, যার জন্য শত প্রলোভনেও কলসাহেব 
কাশ্ীর ছেড়ে যেতে রাজী নন। একসময় 
যাদবপুরের ছাত্র ছিলেন। তাই বাংলা গান, 
স্বামীজীর গাওয়া আর শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়। 
মায়ের গান ওর খুব প্রিয়। বিশেষ করে 

স্বামীজীর জীবনের শেষদিনের মাতৃসঙ্গীত-_ 

শ্যামা মা কি আমার কালে! রে।” সকালে 
উঠেই এক সাজি-ততি কাশ্শীরী গোলাপ, এক 
বোতল ছুধ আর ধৃপকাঠি সঙ্গে নিয়েছিলেন। 
কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্রীনগর থেকে ৩৫ 
কিলোমিটার দুরের এই মহাজাগ্রত মাতৃপীঠে 
আমরা পৌছে যাব। ক্ষীরভবানী--6 

10011161001) ০০1০০16৫ 51119£5 যেখানে 

৮৫ বছর আগে নিঃসঙ্গ বিবেকানন্দ একদিন 

এসেছিলেন ডাললেকের ধার দিয়ে কাশ্মীরী 
মুসলমানের নৌকোতে। মাত্র কয়েকদিন 
আগেই গভীর ভাবাবেগে পুজা! করেছিলেন 
মুললমান মাঝির চার বতমরের কন্যাকে সাক্ষাৎ 
জগন্মাতার মূর্ত প্রতীকের রূপে । নৌকা যেদিন 
ক্ষীরভবানীর মন্দিরপ্রান্তে এসেছিল__মাঝিভাই 



২৩৮ 

বলেছিল হিন্দু বিবেকানন্দকে-_“নৌকাতেই 
জুতো! রেখে যেও । এ অতি পবিভ্র ভূমি 1” 

জীপ থামতেই মনে হল--একটা নিঃশব 

দেবভূমিতে এসেছি। পেছনেই ক্ষীণত্রোতা 
নদী আর নির্জন পাহাড়। সাহ্ছদেশে বিশাল 

গহন ছায়াস্থনিবিড় দশ বারটা চেনারের নিচে 
বেশ বড় একটা আঙিনা, কালো! পাথরে বাধানো। 

চারধারে সামান্ত লোহার রেলিঙওএ ঘেরা । 

মাঝখানে শ্বেতপাথরে বীধানো কুণ্ড। আর 
কুণ্ডের মাঝখানে খুব ছোট মন্দির । ঠিক মন্দির 
নয়। চারটি ছোট' শ্বেত-স্তস্ভের উপর দীড়ানো 

শ্বেতপাথরের একটি আচ্ছাদন । যার নিচে 

রয়েছেন ছোট শিলাখণ্ডে খোদিত দেবীমৃতি 
আর শিবলিঙ্গ | 

কাশ্মীরে শিব আর শক্তির অবস্থান। আর 

তার সঙ্গে রয়েছেন মানুষ, পুরুষ, প্রকৃতি আর 
নর-_কাশীর শৈবসিদ্ধান্তের এই 11151 

অমরনাথের পথে স্বামীজী দেখিয়েছিলেন 

নিবেদিতাকে-_এ দেখ, চিরতুষারাবৃত শিবের 
পাদদেহে চির-সবুজ উমার অবস্থান। চিরস্তন 

ধ্যানমগ্ন পুরুষের পদপ্রান্তে চিরস্তনী কর্মময়ী, 
প্রাণময়ী জীবনদায়িনী প্রকৃতির স্থান। নমঃ 

শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়। আগে মাতৃপৃজা 
তারপর শিবের আরাধনা! । আগে রাধা তারপর 

কৃষ্ণ । বুন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের । আগে 

জানকী, তারপর জানকীবল্লভ রাম। আগে 

তপস্যা্দানসেবাদি কর্ম, অস্তে আত্মার ধ্যান। 

অমরনাথ দর্শনের পর ম্বামীজী ক্রমশঃ 

মাতৃধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন । আর সেই মাতৃ- 

ধ্যানের চূড়ান্ত মুহূর্তে একদিন কাশ্সীরের 

হাউমবোটেই স্বামীজীর গভীরতম অনুভূতি 
হয়েছিল-_মাতৃম্ব্প কি। হঠাৎ অনুভব 

করেছিলেন মাতৃশক্তি কেবল নেহ-স্তপ্তদায়িনী 

নয়। মহামারী, ছুঃখ, প্রলয় ঝঞ্চা, মৃত্যু-_-এ 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ---৪থ সংখ্যা 

সমস্ত সেই একই মায়ের দান। বলেছিলেন 

বিবেকানন্ন--“সত্য তুমি মৃত্যুক্পপা কালী, স্বখ 
বনমালী তোমার মায়ার ছায়া ।” এই মৃত্যুরপা 
মাতার বঞ্ধাবিস্কৃ্ধ স্েহম্পর্শ অন্থভব করেছিলেন 
এ সায়াহ্ছে। ভাবের গভীরতায় আর অস্থভূতির 
আতিশয্যে সারা শরীরে বারবার কেঁপে 

উঠেছিলেন বিবেকানন্দ । আর এ অন্থভূতির 
ঢেউয়ের উপর দীড়িয়েই কোনমতে কাগজে ধরে 

রেখেছিলেন কয়েকটি শব । চেতনার গভীরতম 
স্তর থেকেই সেই অন্ধ্যায় উৎসারিত হয়ে এ 
শবের ঝড় রূপ নিয়েছিল বিবেকানন্দের 
অবিস্মরণীয় লিরিক-এ:7৪11 715৩ 7100)6: 1 

শেষ কয়টি লাইন প্রায় স্বগতোক্তির মতোই 

বারবার আবৃত্তি করে চলেছিলেন বিবেকানন্দ 

তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্তাদের সম্মুথে দাড়িয়ে । 

সাহসে যে ছুঃখ-দৈন্ চায়, মৃত্যুরে যে বাধে 
বা পাশে, 

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপ! তারি 

কাছে আমে। 

অনুভূতির তীব্রতা কমে গেলে স্বামীজী 
কয়েকদিন প্রায় নীরব ও নিঃসঙ্গ হয়ে ছিলেন। 

বোধ হয় মাতৃম্ব্ূপের ধ্যানে ভাঘ! নিঃস্তব্ধ হয়ে 

গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সবাইকে 

জানালেন আমি অজাতবাসে চলেছি, আমাকে 
কেউ অনুসরণ কর না। 
ঝিলমের বুকে একটি নৌকা সেদিন একাই 

চলেছিল এ-যুগের মহাসাধককে নিয়ে । নৌকা 
থেমেছিল এঁ পবিত্র দেবভূমিতে-_ক্ষীরতবানী । 

ক্ষীরভবানীর এ অজ্ঞাতবাসে বিবেকানন্দ 
ব্রত উপবাস করেছিলেন নিয়মিত, নিত্য পুজা 
করেছিলেন ব্রাহ্ষণ পুরোহিতের শিশুকন্তাকে 
দেবীকুমারীর রূপে, আর শেষে একমণ ছুধ দিয়ে 
পূজো করেছিলেন মাকে এ ক্ষীরকুণ্ে, আর! 
রাত্রির নিংস্তৰতায় এ মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলেন 
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মায়ের ভাবে বিভোর হয়ে। 

মিঃ কল বলে চলেছিলেন--আজও আমি যেন 
দেখতে পাই ম্বামীজী শিশুর মতো ক্ষীরভবানীর 
মন্দির প্রদক্ষিণ করে চলেছেন রাত্রির অন্ধকারে | 

তাই আমি নিজেও কয়েকবার সারারাত জেগে 

এই মন্দির প্রদক্ষিণ করেছি। ক্ষীরভবানীর 

মন্দিরের এ প্রাচীন ট্রাউিশন আজও সমানে 

শ্রদ্ধা পায়। একনিষ্ঠ ভক্তরা! এ পবিভ্রভূমিতে 
রাক্রিযাপন করেন মাতৃনামে বিভোর হয়ে জীবন্ত 

মাতৃ-সান্নিধ্য । আজও ক্ষীরভবানীর প্রবেশ- 
পথে দাড়ালে অন্তরের মধ্যে শোন। যায় মায়ের 

কণ্ঠন্বর-_-“এসো, আমি এখানে রয়েছি অনন্তকাল 
ধরে। চিরস্তন জগজ্জননীকে ভূলে যেও না। 

মা-ই সত্য, জগৎটা তারই খেল11” 
ক্ষীরভবানীর দিনগুলোর গভীরতম মুহূর্তে 

একদিন মহামায়ার কগ্ম্বর শুনেছিলেন 

বিবেকানন্দ, প্রত্যক্ষ দৈববাণী। সেদিনের 

ক্ষীরভবানীর ভগ্ন মন্দিরে ছিল মুসলমান 
আক্রমণের চিহ্ছ। এ ধ্বংসাবশেষের পাশে 
ঈাঁড়িয়ে মাতৃভক্ত বিবেকানন্দের অন্তরে জলে 

ওঠে দেশপ্রেমের আগুন। পাশ্চাত্যবিজয়ী 

বিবেকানন্দের রক্তে তখন ছিল প্রাচীন বেদাস্ত 

সভ্যতার জন্য গভীরতম গৌরববোধ আর সেই 

গৌরববোধের পুনরুদ্ধারের স্বপ্নই পরিব্রাজক 
বিবেকানন্দ কপর্দকহীন অজ্ঞাতনামা লন্গ্যাসী 

হয়েও আমেরিকায় “সাইক্লোনিক হিন্দু” আর 

“ওয়ারিয়র প্রফেটে”র নাম কিনেছিলেন । ক্ষীর- 

তবানীর ধ্বংসত্তূপের পাশে ছাড়িয়ে বিবেকানন্দের 
মনে বিধ্বস্ত আরজ্ঞান আর আর্ধসত্যতার জন্ত 

গতীর বেদনা জেগে উঠেছিল। আর সেই 
ক্ষোভ, মেই বেদনার, সেই হ্বতগৌরববোধের 

তীত্রতায় বিবেকানন্দের হ্বাক়ে সেই মুহূর্তে 
আবির্ভূত হয়েছিল মাতৃগত প্রাণ, এক দূর্জয় 

সংগ্রামী যোদ্ধার | বিবেকানন্দ চিন্তা করেছিলেন 

ক্ষীরভবানীর মাড়ৃ-সাঙ্গিধ্যে ২৩৪ 

_-“মা আমি যদি বেচে থাকতাম সেই সময়, 
তবে জীবন দিয়েও তোমার মর্দির কলুষিত 

করতে দিতাম ন! বিধমীর্দের 1” 

হঠাৎ শুনলেন প্রত্যক্ষবাণী, জগজ্জননীর 
কণ্ম্বর_-“আমার মন্দির যদি বিধর্মীরা কলুধিত 
করেই থাকে তাতে তোমার কি করবার আছে? 

তুমি আমাকে রক্ষা করে চলেছ, না আমিই 
তোমাকে রক্ষা! করে চলেছি?” গুজ্ের উদ্ভত 

মাতৃ-গর্ব আর আত্মশক্তির বহু উধের্ব উত্ত-্ 
মহিমায় সেই মুহূর্তে দাড়িয়েছিলেন জগজ্জননী, 

_যেন বলেছিলেন নিজ সম্ভানকে--“আমিই 

আরিশক্তি, হৃষ্টিস্থিতি পালনকারিণী, ব্রিভৃবন 
আমিই হৃষ্টি করি, আবার আমিই গ্রাম 

করি। জগতের গাছে একটি পাতাও নড়ে না 

যদি নাআমি ইচ্ছা করি।” কয়েকদিন ধরেই 

বিবেকানন্দ বার বার শুনেছিলেন মায়ের একই 

কণম্বর, সেই সর্বজয়ী ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী 

জগজ্জননীর বিশ্বস্থতি ধ্বংসের, জগৎ-ভাঙাগড়ার 
খেলার বাণী--“বাছা, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে 

এই মুহূর্তেই অগণিত মঠ-মন্দির তৈরি করে নিতে 
পারি, এই মুহূর্তেই গড়ে তুলতে পারি সপ্ততল 

স্ব্মন্দির এই খানেই |” এই মাতৃকণ্ঠই পাচ 

হাজার বছর আগে শুনেছিলেন খথেদের খষি। 

অহুং রুত্রায় ধঙ্গরাতনোমি 

্রক্মদ্ধিষে শরবে হস্ত ব৷ উ। 

জগতের অজ্ঞানবিনাশের জন্ত শিব যখন তার 

ধনুর্বাণে শর যুক্ত করেন, তার পিছনে রয়েছে 
আমারই শক্তি। মাত্র পনেরো বছর আগে 

ছুঃখদারিব্র্য অনাহারের এক রাত্রিতে কালী 

অবিশ্বাসী নরেনকে নিয়ে খেলেছিলেন মাতৃশ্বরূপ 

রামকৃষ্খ এক নিষ্র খেলা । মাকে মানে না 
এমন এক ছুর্জয় শিবস্বদ্পকে এই যুগের ঈশ্বর 

ফেলে দিয়েছিলেন মায়েরই পদতলে । বনুবছর 

আগে এক সেই রাতের ব্রাঙ্গমুহর্তে দক্ষিণেশ্বর 
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কালী-মন্দিরে শ্রীরামক্ আনন্দের আতিশষ্যে 
জনে জনে বলে বেড়িয়েছিলেন- নরেন্দ্র কালী 

মেনেছে, সারারাত ধরে গেয়েছে “মা ত্বং হি 

তারা, তুমি ত্রিগুপধরা পরাৎ্পরা'**” 

জীরভবানীর নিস্তব্ধ গভীরতায় আর একবার 

সর্বজয়ী মাতৃশক্তির পুনরভ্াত্খান হল বিবেকানন্দের 

জীবনে । বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ আর একবার 

পরিণত হুলেন শরণাগত বিবেকানন্দে- এবার 

চিরদিনের জন্য মা তার কাজ শেষ করিয়ে ঘরের 

ছেলেকে ঘরে এনেছেন। ফিরিয়ে এনেছেন 

ক্ষীরভবানীর নির্জন মাতৃগীঠে এই চরম সত্যটি 

বুঝিয়ে দেবার জন্তই__আমিই নৰ করেছি, তুমি 
নিমিত্ত মাত্র । মহামায়ার শক্তিতেই তোমার 

মাধ্যমে জগৎ আলোড়িত হয়েছে। এবার সেই 
সত্য অনুভব কর আর চিরদিনের মতো। শরণাগত 

হও আমারই কাছে। 

ব্দাস্তকেশরী বিবেকানন্দ পরিণত হয়ে- 

ছিলেন মাতৃক্রোড়াশ্রমী সম্পূর্ণ অহং ও ইচ্ছা বজিত 
একাস্ত মাতৃনির্ভর শিশু বিবেকানন্দে--ওই জাগ্রত 
মাতৃভূমি ক্ষীরভবানীতে। ছেলের সব ভার ম 
তুলে নিয়েছিলেন এঁ দৈববাণীর মুহত্ত থেকে। 

সাতদিন পরে যখন ফিরেছিলেন, নিবেদিতা 

দেখেছিলেন এক রূপাস্তরিত বিবেকানন্দকে। 

গভীর শাস্তি আর অন্তমুখীতার রাজ্যে ঢুকে 

পড়েছিলেন বিবেকানন্দ । প্রথমেই শান্তবকে 

বলেছিলেন এখন মা-ই সব । মায়ের ইচ্ছাতেই 

যা হবার তাই হবে। যে হাউস্বোটে সারা 

দুনিয়ার ইতিহাস, ভারতের অতীত ভবিষ্যৎ 

দেখেছিলেন বিবেকানন্দ, যে ঝিলমের তীরে 

বিবেকানন্দ মাজ কয়দিন আগেই বেদ-বিষ্ঠালয় 

আর নারীমঠের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ সেই 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ব--৪র্থ সংখ্যা 

হাউসবোটেই বিবেকানন্দ মাতৃধ্যানে নীরব হয়ে 
গিয়েছিলেন। পব স্বপ্রের পরিসমাপ্তি, সম্পূর্ণ 

শরপাগতি, মা-ই সব জানেন । মাঃ মা, মাও 

বিবেকানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল শ্বপ্লোখিত 

শিশুর মতো। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ 
বিবেকানন্দ জানালেন তার কাশ্মীর বাস শেষ। 

সকলকে ছেড়ে রওন। হলেন গঙ্গাতীরের বেলুড়- 

মঠে। মাতৃশক্তির এই শক্তিময় পুনরুখান 

বিবেকানন্দের জীবনে এনেছিল গভীরতর 
অন্তর্দূষ্টি, যে প্রিয়তম গুরুকে একদিন সম্বোধন 
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তাকেই আবার নতুন রূপে ডাকলেন-_-“সশক্তিকে 
নমি তব পদে”; সম্বোধন করলেন, “শিবশক্তির 

সমষ্টিরপে গড ত্রীং খতং”। নিবেদিতাকে 

বলেছিলেন ভবিষ্যতে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর 

অবতার হিসেবেই পূজিত হবেন। জীবনের 

শেষদিন মাতৃসন্তান বিবেকানন্দ তাই 

গেয়েছিলেন--9/80-5018--শ্যাম। মা কি 

আমার কালোরে-.-৮। 
পূজা শেষ করে যখন মাতৃপীঠ ছেড়ে বেরিয়ে 

আসছিলাম কলসাছেব বার বার ফিরে 

তাকাচ্ছিলেন পিছনে, আমিও । কবে আর মার 

সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! হৃদয় ভরে গিয়েছিল। 

অভয়ের বাণী যেন বার বার শোনাচ্ছিলেন মা । 

বিশাল চেনারের ছায়ায় যেন এ ছোট মুসলমান 
বালিকাটির মতো! মা খেলে বেড়াচ্ছিলেন-- 

তারকা রবি-শশী খেলনা! তব । আদিশক্তির বিরাট 

সত্তার এত শাস্ত, এত গভীর শক্তিময়ী নীরব 

উপস্থিতি ! এখনও মনে হয় ক্ষীরভবানীর গভীর 
শান্ত নীরবতায় বসে রয়েছেন শিশু বিবেকানদ্দের 

মাঃ তার অনাগত অগণিত সন্তানদের অপেক্ষায় । 
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কাত 

মানুষ বিবেকানন্দ 
শ্রীমতী অভয় দাশগুপ্ত 

সহ-গ্রম্থাগারিক, রামকৃক (মিশন ইনাঁষ্টটঠুট অব- কালচার, কাঁলিকাতা । 

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপবে 

নাই*-_ চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙালী কবির কণ্ে 
শোনা গিয়েছিল এই গান। আর কয়েক 

শতার্ধীর ব্যবধানে বাংলার এক তরুণ সন্ন্যাসীর 

সুখে শুনতে পাওয়া গেল__ 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'জিছ 

ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে 

ঈশ্বর ।*-_ 
একথাকে আরও পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ 

করলেন, “জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ 

হচ্ছে বেশী মুল্যবান ।” উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে 
জানালেন, “বিশ্বজগতে এই মানব-দেহই শ্রেষ্ঠ 

দেহ এবং মান্ুবই শ্রেষ্ঠ জীব। মান্য সর্বপ্রকার 

জীবজন্ত হইতে, এমনকি দেবাদি হুইতেও 
উচ্চতর । মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ 

নাই।”--কিস্তু কে এই তরুণ সন্াপী? কি 

তার পরিচয় ?1_তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ধার 

যথার্থ পরিচয়-_মানবতার মূর্ত প্রতীক--যে- 
মানবসত্ব। কোন দেশ ও কালের অঙ্গীভূত নয়, 
যা সর্বপ্রকার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে 

পরিব্যাপ্ড হয়েছে বিশ্বমানবের অন্তরলোকে। 

বিংশ শতার্ীর মানবসভ্যতার মুল উৎস 

স্বামী বিবেকানন্দ । ভারতের নব ভঙগীরথ 

স্বামী বিবেকানন্দ__এই ভাগীরথীর কূলে কুলে 
গড়ে উঠছে বিশ্বের নব নব তীর্থ, যা সার্বভৌম ও 

শাখবত। 

একদা! অর্জন ভ্রীকে বিশ্বদূপ দর্শন করে- 
ছিলেন, অধুনা! বিবেকানন্দ তাই প্রত্যক্ষ করলেন 
ভীরামকফে। বিবেকাননাও সব্যসাচীরূপে দেশের, 

সমাজের, জগতের সকল গ্লানিসমৃহকে দূর করে 
এক মহান সমন্ব়পাধনে ব্রতী হলেন । মাহ্ষে- 

মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে সমন্বয় 3 

সনাতনেননবীনে সমন্বয় $ ধর্মে-কর্মে সমন্বয়--এই 

নব সমন্বয়-দর্শনের অপর নাম স্বামী বিবেকাননা । 

বহুতে এক দর্শন এবং বৈচিত্র্যের মাঝেও একত্ব 

দৃ্টি-_এই হচ্ছে বিবেকানন্দের নবধর্ম, নববেদাস্ত 
--নবীনতর বিশ্বরূপদর্শন। এই নব ব্দোস্তের 

যুগকে বলা যায় বিবেকানন্দের যুগ । এই যুগে 
বিবেকানন্দ মান্থষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন 

আত্মমর্ধাদাবোধ । আবার এই আত্মমর্ধাদাবোধই 

হচ্ছে নতুন মানবসত্যতার ভিত্তি। আদর্শ 
লোকশিক্ষক শ্রীরামকষ্ণের মুখে বিবেকানন্দ 

শুনেছেন--“মা্ষ আর মান-হ'শ । যার চৈতত্ত 

হয়েছে, সেই মান-হ'শ। চৈতন্য না হলে বৃথা 
মা্ষ জন্ম ।” উপযুক্ত আধারে এই শিক্ষা সার্থক 

রূপ নেয়। তাই মনের, দেহের, সমাজের ও 

দেশের সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার অক্লাস্ত 

অভিযান, নিদারুণ কশাঘাত। অপরদিকে মানব- 

মনের সর্বদ্রবময়ী প্রেমের কথা, অন্তরের 

অতুলনীম্ম আধ্যাত্মিকতার কথ। নিজ অস্তর দিয়ে 
অন্তব করে আবেগের সঙ্গে গ্রকাশ করেছেন । 

একাধারে বিবেকানন্দ বিপ্লবী ও রক্ষণশীল । মাত্র 

এক শতাববীতে বিবেকানন্দের পূর্ণ পরিচয় জগৎ- 

বাসী পেতে পারে না, এর জন্যে কয়েকটি শতাব্দী 

ধরে অপেক্ষা করতে হবে । 

বিবেকানন্দের অসামান্য প্রতিভায় বিশ্ববাী 

আজ মুগ্ধ ও বিন্মিত। তার বহুমুখী প্রতিভার 

আলে! দেশে-দেশাস্তরে জা নিগুণিজনকে প্রভাবিত 

করছে । কিন্তু তীর সকলের চেয়ে বড় পরিচয়) 
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তিনি যথার্থ মানবপ্রেমিক-_যে-কথ। প্রবন্ধের 

হচনাতেই বল! হয়েছে । সাধারণ মানুষ আমর! 
নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকি পরম্পরের সঙ্গে 
যোগস্ত্বে। সে-পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ 

জাতির, বিশেষ সমাজের | কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের 
পরিচয় সেখানেই, যেখানে- যে-স্বদয়ে সকল 

কালের নকল দেশের সকল স্তরের মাচ্ষ স্থান 

পেয়েছে। ধার চেতনা খণ্ডিত হয়নি, সম্কৃচিত 

হয়নি দেশকালের কোন সীমানায়। আবার পূর্ণ 

মন্ুয্ত্বের প্রকাশ একমাত্র তীরই মধ্যে, মানুষকে 

যিনি প্রকৃত মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। এরও 
ওপরের কথা, মানুষের প্রকাশ সত্যে । নবধুগের 

মীনবসশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ, বিভ্রান্ত দিশাহারা 

মান্ছষের কাছে মানবের সত্যকে কালোপযোগী 

করে ব্যাখ্যা করেন। মানবজীবনের সারসত্যকে 

সর্মানবের গ্রহণযোগ্য করে সকলের কাছে 

উপস্থিত করেন৷ তিনি জানালেন- মান্য দুর্বল 

নয়, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই; মানুষের 

মধ্যেই দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, আর পূর্ণতার 
সাধনায় সব পথ সমান । এভাবে তিনি আপামর 

সাধারণের যিলনক্ষেত্র রচনা করে বিশ্বের 

মানুষকে আহ্বান জানালেন । এই আহ্বানের 

মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক মানবতার যুগ নিশ্চিত 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে । আর সেই মিলন- 

মন্ত্রের দ্র] খষি স্বামী বিবেকানন্দ । খণ্ডিত বুদ্ধি 
ও জাতীয়তার গপ্ডী কাটিয়ে সকল প্রকার সংস্কার- 

মুক্ত মানবনভ্যতাকে বাস্তব রূপায়ণের কাজে 

বিবেকানন্দ এক কুশলী শিল্পী। তার স্বদেশ- 
মন্ত্র এই মানবমন্ত্রেরই একটি অঙ্গ বিশেষ । তাই 

তে অনুভব করছেন, “ভারতমাতা অন্ততঃ সহ 

যুবক বলি চান। মনে রেখো- মান্য চাই, পণ 
নয়।” আবার প্রার্থনা মন্ত্র বলে দিচ্ছেন, 

"আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদঘ্ে, 
আমায় মমুস্তত্ব দাও; মা আমার ছূর্বলত 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ব--৪র্থ সংখ্যা 

কাপুরুষতা দুর কর, আমায় মানুষ কর।” 
মান্থষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের 

মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহুূর্তের 

সুখ-ছঃখের মধ্যে দেবত্বের সঞ্চার-_-এটিই 

বিবেকানন্দ-দর্শনের মর্মকথ1 | বিবেকানন্দ রাম- 

কৃষ্ণের কাছে জেনেছেন, “দয়া নয়, শিবজ্ঞানে 
জীব সেবা”_-এই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। ভারতের 

সনাতন খষির ভাষায় বল! যায়, “শৃহ্বস্ত বিশ্বে 
অম্বতন্ত পুত্রাঃ,-_-মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে 

অভিহিত কর! ভারতের সনাতন ধর্ম। শুধু মুখের 
কথায় নয়, গান গেয়ে নয়, নিজ জীবন দিয়ে 

দেখিয়ে দিলেন কেমন করে এই শিক্ষাকে কাজে 

পরিণত করা যায়। সমাজে-সংসারে, অন্তরে- 

বাইরে মানুষ যখন দিগ্্রান্ত তখন তার নিজেকে 
জান! দরকার । নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেই 
নিজের অন্তনিহিত শক্তিকে উপলব্ধিতে আনা 
সম্ভব । বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা :“যে নিজেকে বিশ্বাস 

করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত : 

যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক । নৃতন ধর্ম 
বলিতেছে : যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই 

নাস্তিক ।” নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়৷ মানে 

নিজের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন । সকলের চেয়ে 

বড় দান যে শ্রন্ধাদান, তা থেকে তিনি কোন 

মানুষকে বঞ্চিত করেননি । বিবেকানন্দের স্বশ্প- 

পরিসর জীবনে এর প্রচুর উদাহরণ দেখতে 
পাওয়| যায়। একবার আমেরিকার এক হোটেলে 

প্রবেশে করতে দেখে হোটেলের লোক 

বিবেকানন্দকে জিজ্জেন করেছিল, “আপনি কি 

নিগ্রো ?” তখন সে-কথার কোন উত্তর না দিয়েই 
তিনি সোজা হোটেল থেকে বের হয়ে আসেন। 

এই ঘটনার কথা শুনে সেখানকার শ্বেতকায় 

বন্ধুর যখন বলেছিলেন, "আপনি নিগ্রেো! নন্, 

এইটুকু বললেই তো হোটেলে ঢুকতে পারতেন।” 
তখন গভীর ঝয়াবেগ ও অনমনীয় দৃঢ়তার দক্ষ 
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বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “অন্কে ছোট করে বড় 

হবার জন্তে বিবেকানন্দ জন্মায়নি ।”_-এই মানব- 

প্রেম, এই দরদীমন, এই সর্বজীবে একাত্মানভৃতি 
দেখে মনে হয় শঙ্করের অত্বৈতবাদ আর বুদ্ধের 
মৈক্রীভাবনার ঘনীভূত মৃতি স্বামী বিবেকানন্দ। 

মানব-সত্যোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে মানব- 

প্রেমিক বলছেন,--ভালবাসায় শান্তি, পরস্পরের 

প্রতি শ্রন্ধা-প্রীতিতে শান্তি । তিনি তাঁর সবকিছু 

ত্যাগ করেছিলেন দীনতম, মূর্খতম মানুষের জন্যে । 
তার দৃষ্টিতে কেউ ছিল না৷ শ্েচ্ছ, কেউ ছিল না 
অনার্ধ। কারণ তিনি ছিলেন সকল দেশের 
সকল কালের সকল মাহ্ষের অতি আপনার জন। 

তাই তো অন্তর থেকে বের হচ্ছে এমন অভিনব 

কথা, “পড়েছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো৷ ভব, 

আমি বলি, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবে। ভব। 

দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর-_ইহারাই তোমার 
দেবতা হউক। ইহার্দের সেবাই পরম ধর্ম 

জানিবে।” ধর্মের এমন নবতর ভাস্য এর আগে 

বিশ্ববামী শোনেনি । নবযুগের মানবশ্রেষ্ঠ আরও 

নতুন কথ! শোনালেন, “ছুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য 

করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তত 

হওয়া--আমি খুব বড় কাজ বলিয়। বিশ্বাস করি। 

তোমরা কি মান্ষকে ভালবাস? ঈশ্বরের 
অন্বেণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, 

দুর্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে 
তাহাদের উপাসনা! কর না কেন? প্রেমের 
মর্বশক্তিসত্তায় বিশ্বাম কর।”-__এই দরদীমনটি 

শুধু ভাবাবেগে পরিচালিত হয়নি। এই বীর 

বিশ্লবী মঙ্্ামী ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং 

দীনদবরিজ্রের অক্ত্রিম বন্ধু। সাধারণ মানুষের 
দেহের প্রয়োজন সম্বদ্ধেও তার ছিল বাস্তববোধ। 

তাই বলেছেন, “আগে অন্ন, তারপর ধর্ম।” তিনি 
নিজ অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন যে, “থালি 

পেটে ধর্ম হয় না।” তার মহান্ ঈশ্বরপ্রেমই 

মানুষ বিবেকানন্দ ২১৩ 

তাঁকে মহান্ মানবপ্রেমিকে রূপান্তরিত করে- 

ছিল। সেই কারণেই মন্ক্যাসী হয়েও বুঝেছিলেন, 

ক্ষুধিত মান্থষকে ধর্মোপদেশ দিতে যাঁওয়। মৃঢ়তা 

মাত্র। প্রয়োজন শিক্ষ! বিস্তারের, প্রয়োজন 

অশন-ব্সনের সংস্থান । ক্ষধিত, নিপীড়িত, 

অশিক্ষিত মানবরূপী ঈশ্বরকে ত্যাগ করে অন্ত 

ঈশ্বরের পূজা করা বাতৃলতা । লক্ষ লক্ষ দীন- 

দরিদ্রের প্রতিনিধি হয়ে রাঞ-মহারাজাদের ঘারে 

দ্বারে ঘুরেছেন, সর্বত্র এই সর্বহারাদের জন্য 

সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। তাদের জন্য কেঁদে 

আকুল হয়েছেন। বিবেকানন্দের স্পর্শকাতর মন 

রীন-ছুঃখীর ব্যথায় স্থির থাকতে পারেনি। 

“আমার ভাই, আমার রক্ত” বলে স্বামীজী তাদের 

আলিঙ্গন জানালেন । ভারতের এক প্রান্ত থেকে 

অপর প্রান্ত ঘুরে ঘুরে এদের সঙ্গে মিশেছেন, 
এদের ছুঃখ অনুধাবন করেছেন। এখানেই 

ব্দোন্তবাদী, ব্র্মজানী মুক্তপুরুষ সন্ন্যাসী ব্যবহারিক 
ভূমিতে নেমে মানুষ বিবেকানন্দ বূপে মাথা উচু 
করে দাড়ালেন। জয় হল মানুষের | 

শিবজ্ঞানে জীবের সেবা শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
দর্শনকে ব্যবহারিক জীবনে রূপ দিতে গেলে 

সজ্ঘবদ্ধতাবে কাজের প্রয়োজন । সেই প্রয়োজন- 

বোধে গড়ে উঠল বর্তমান যুগের নবীন ধর্মযজ্ঞ_ 

যার নাম রামকৃষ্ণ মিশন। রুগ্ণ, আতুর, দরিদ্রের 

সেবাকেই মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা! 

করলেন। জীবসেবাকে দেবসেবায় উন্নীত করলেন । 
“আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮”__-নবীন ধর্ম- 

সঙ্ঘের লক্ষ্য। এক হাতে £পৃজা, অপর হাতে 

সেবার অপূর্ব সমন্বয-_-এই সঙ্ঞের উদ্দেশ্য হিসাবে 
রূপ নেয়। একদিকে স্বার্থপর বাসনার ক্ষয়, 

অপর দিকে নিংস্বার্থ প্রেমের বিস্তার-_-এই আদর্শ 

যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সজ্ঘকে ধরে রাখতে পারে, 

মানুষ বিবেকানন্দের নেদিকে নদ সতর্ক দৃষ্টি। 

এইজন্য প্রয়োজন নিঃস্বার্থ প্রেমিক মানব-দরদী 
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যুবকের দল। উদাত্ত স্বরে সেই আহ্বানও 

জানাচ্ছেন, “মানুষ চাই, মাহ্ছষ চাই ; আর সব 

হইয়া যাইবে। বীর্ধবান্ সম্পূর্ণ অকপট, তেজন্ী, 
বিশ্বাসী যুবক আবশ্তক। এইরূপ একশত যুবক 

হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্তরোত ফিরাইয়া দেওয়া 
যায়।” আবার বলছেন, “আমাদের এখন এমন 

ধর্ম চাই, যাহা আমাদিগকে মান্ছষ করিতে পারে । 

আমাদের এমন মব মতবাদ আবশ্তক, যেগুলি 

আমাদিগকে মানুষ করিয়! গড়িয়া তোলে। 

যাহাতে মান্য গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
শিক্ষার গ্রয়োজন।”__বিবেকাননের এই আকুল 

আহ্বানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি মনে 

পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “আধুনিক 
কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্নই একটি মহৎ বাণী 

প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। 

তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 

তোমার্দের সকলের মধ্যে ব্রন্মের শক্তি দরিদ্রের 

মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা 
যুবকদের চিত্তকে সম্গ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই 

এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে 

বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তীর বাণী মান্গুষকে 

যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। 

সেই শক্তির পথ কেবল এক ঝৌকা নয়, তা কোন 

দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি মধ্যে পর্যবসিত নয়, 
তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান 

করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব 
দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে 

আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী, যা মাহুষের 
আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্লকে নয় ।” 

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমরা বুঝতে পারি 
বিবেকানন্দ প্রতিষ্িত রামকষ্খ মিশনের তরুণ 

সন্্যাসীদল কিভাবে মানুষের মনকে স্পর্শ করেছে। 

কারণ আর্ত-পীড়িতজনের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন 

আজ মানুষের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে। 

উছাধন [ ৮৭তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

যেখানেই ঝড়-বঞ্চা, মহামারী, ছুততিক্ষ” বস্তা 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথবা আকন্মিক বিপর্যয় দেখা 
যায়, সেখানেই রামরুষ মিশন সেবার হাত নিয়ে 
মানষের পাশে এসে দীড়ায়। পীড়িতজনের 

সঙ্গে সমব্যথী, সমছুঃখী হয়ে তাদেরই সেবায় 

আত্মনিয়োগ করে । আবার অশিক্ষা, কুসংস্কার, 

দারিদ্র্য দূর করতেও রামকুঞ্চ মিশনের উদার 

হস্ত সদা ব্যস্ত। কারণ এ যে মানুষ গড়ার ব্রত। 

এ যে নরর্বপী-নারায়ণ সেবার ব্রত। এই সেবার 

অপর নাম পৃজা। এ-ছেন সজ্যের মূল কেন্ 

বেলুড় মঠের পত্তন করেন স্বামী বিবেকানন্দ 

নিজহাতে। এজন্যে তাকে যে কিরূপ কঠোর 

পরিশ্রম করতে হয়, সেকথ!। আজ আর কারও 

অজান। নেই। এরপরে কলকাতায় একবার প্লেগ 

রোগ মহামারী-রূপে দেখা দিলে, তখন এই নব- 
জাতক রামরুষ্জ মিশন প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীদের 

দেবায় ঝাপিয়ে পড়ে। শিশু-সজ্ঘে অর্থ কিছু 

নেই। কাজেই অর্থাভাবে কাজের গতি বাধা 

পায়। তখন যন্ত্রণীকাতর রোগীদের ব্যথায় 

পীড়িত বিবেকানন্দ এরূপ দিদ্ধান্তে আসতেও 

ছিধাবোধ করেননি যে, অর্থের প্রয়োজনে মঠের 

জন্ত কেন! নতুন জমি বিক্রী করে দেবেন। 

কারণ, “পহ্ত্র সহন্র ব্যক্তি আমাদের চোখের 

সামনে যন্ত্রণা ভোগ করবে, আর আমর! মঠ 
করব! আমর! সন্যাসী, না হয় পূর্বের মতো 
আবার তরুতলে বাস করব, তিক্ষান্্নে উদর পুরণ 

করব কিন্তু জনসেব। করে যাব।”--পরে অবশ্ত 

জমি বিক্রী করতে হয়নি। কিন্তু জাতি-ধর্ম- 

নিধিশেষে অসহায় রোগীদের সেবা! বিবেকানন্দের 
পরিচালনায় হতে থাকল । 

এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা! যায় ষে, পৃথিবীর 

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, আদর-অত্যর্থনা বিবেকাননোর 

মনকে সেভাবে স্পর্শ করতে পারেনি যেমনভাবে 
উচ্ছেল করেছে এই সাধারণ মানষের ব্যথা-ব্দেনা" 
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অভাব। বিবেকানন্দের এই অপরিসীম ছরদের 

প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে নিবেদিত! 

বলেছেন, “ন্বর্গের দেবদূতের যিনি সেরা, সেই 
মাইকেল আর এক নিক পাপী--এ দুজন যদি 
বিবেকানন্দের কাছে এসে হাজির হয়, তবে এটা 

নিঃসনেহ যে, তার দৃষ্টি মাইকেলের ওপর না 
পড়ে সেই জঘন্য পাপী, সকলে যাকে দ্বণা করে 
তার ওপরেই পড়বে ।”--নিবেদিতার এই কথায় 

বিবেকানন্দের দরদীমনের ্ুন্দর ছবি ফুটে ওঠে। 
এই প্রেমিক মানুষটি মুঠো মুঠো করে প্রেম বিলিয়ে 
গেছেন সকলের জন্যে ৷ সেই প্রেমপ্রবাহে প্লাবিত 

হয়েছে রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটির পর্যস্ত। 
শিবজ্ঞানে জীবের সেবা--শ্রীরামকষ্ণের এই 

তত্বের অন্থরণন শুনতে পাওয়া যায় ব্দোস্তের 

সিদ্ধান্ত-_-“জীবে ব্রদ্মেব নাপরঃ 1৮ ধারা ঈশ্বরকে 
ভালবামেন তারা মানুষকেও ভালবাসেন । কারণ 

জীব ব্রদ্ধ ব্যতীত আর কিছু নয়, আবার জীব শিব 

ছাড়া কেউ নয়। যদিও এই অদৈতবাদের 

ভিত্তির ওপরেই নর-নারায়ণ-সেবার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, 
তথাপি বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে, বটগাছের 

মতো মহীরুহের ছায়ায় তাপিত, পীড়িত মানুষ 
প্রকৃত মানুষের মর্ধাদাই পেয়েছে। বেলুড় মঠে 
জমির কাজ করতে কিছু সাঁওতাল নরনারী 

আসত। এদের সঙ্গে বিবেকানন্দের সথখ-ছুঃখের 

কথাবার্তা হত। বিবেকানন্দ তাদের কাজের 

সাথে আনন্দ দেওয়ার জন্য রঙ্গরসও করতেন। 

তাই স্লাওতাল মজুররা তাঁকে অতি কাছের 
মান্য বলেই মনে করতেন। তাদের মধ্যে 

একজনের নাম কেন্ট__বিবেকানন্দ তাঁকে 
ডাকতেন, কেন্টা। সেই কে্টা বিবেকানন্দকে 
বলত, “ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের 

মান্য বিবেকাননা ২১৫ 

ৰেল! এখানে আসিস না, তোর সঙ্গে কথ। বললে 

আমার্দের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে বুড়ে। বাব 

(স্বামী অছৈতানন্দ) এসে বকে ।” কথ! শুনে 

স্বামীজীর চোখ ছলছল করে উঠত আর 
বলতেন, “না, না, বুড়ো বাবা বকবে না; তুই 
তোদের দেশের ছুটো কথা বল্।”--এই 

সাওতালদের ম্বামীজী একদিন খাওয়াতে ইচ্ছা 

প্রকাশ করেন । কিন্তু ীওতালর! এই সন্ন্যাসীদের 

ছোয়া জিনিস খেতে ভয় পায় সমাজের শাসনের 
ভয়ে। অবশেষে ঠিক হয় যে, নুন বাদ দিয়ে 
রাম্না-করা! জিনিস খেলে দোষ হবে না তাদের 

সমাজের চোখে । স্বামীজী তাই লুচি, মেঠাই 
খাওয়ালেন পরিতোষ সহকারে । আসওতালরা 

পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে খুব খুশি। তখন স্বামীজী 

বলছেন, “তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার 

নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো।”__স্বামীজী 
দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার আদর্শ শ্বধু মুখে বলেননি, 

নিজে এভাবে মজুরদের সেবা করে সেটি 

বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। তাদের প্রকৃত বন্ধু 

এমন অুত্বদ আর কে আছে? এই সব সরল 

মানুষদের জন্যেই স্বামীজীর প্রাণ কেদেছে সমস্ত 

জীবন ধরে । তার এই দরদীমনের পরিচয় ছোট 
ছোট কথার মধ্যেও প্রকাশ পায়, “মানুষের 

মহৃত্বের কথা কখনও ভূলে যেও না।” সর্বশেষে 

আমাদের জন্যে মানুষ বিবেকানন্দ তার উদাত্ত 
আহ্বান রেখে গেলেন-- 

“দ্বাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে 

সন্বল। 

অনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হ্বদে বিদ্যমান, 
দাও, দাও--যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু 

হয়ে যান।” 



“যেন ক্লাসিক ভাক্ষর্ষের রূপময় দেবতা! 
মঅলকগঞ্জণ বন্থুচৌধুরী 

প্রাবাঞ্ধক ও হাঁব। গবেধক--সায়োস্টাফিক: আফসার । 

আমেরিকার ধর্মমহীসভায় স্বামী বিবেকানন্দের 

ইতিহাসখ্যাত কীতির পর বাংলাদেশের 'বঙ্গ- 

নিবাসী" পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : “*"*সেই 
নবীন নধর মৃত্তি, সেই শিষ্ট বলিষ্ঠ গঠন, সেই 
স্বভাবসরল ভাষা ; বিবেকানন্দের মৃতি দর্শনে 
আমেরিকাবাসী মুগ্ধ।” যদিও একথা স্বীকার্ধ 
যে, “তাঁর দৈহিক সৌনার্ষের তুলনায় বাণীর 

সৌনার্ধ অল্প ছিল না; বরং বেশী”, তবুস্বামী 

বিবেকানন্দের অপরূপ শারীর সৌষ্ঠবও যে তীর 

প্রবাদতুল্য বিজয়সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি, 
সে-কথ| বোধ হয় অন্বীকার করা যায় না। 

বিবেকানন্দ যে-কথা বলেছিলেন এবং যে-রূপে 

শ্রোতৃদর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন-_- 
ছুয়েরই সুনিশ্চিত অব্দান ছিল তাঁর মন্্রমুঞ্ধকর 

গ্রভাববিস্তারের পিছনে । “হিতবাদী” পত্রিকাটি 

লিখেছিল, “সেখানে ত্বাহার বেশভূষা ও 

কথাবার্তায় আমেরিকার স্ত্রী-পুরুষ মহলে মহা 
হুলুস্থল পড়িয়া গিয়াছে ।” 

শিকাগোর সেই স্মরণীয় বক্তৃতামঞ্চে 

বিবেকানন্দের জয় ঘোষণার পরে তাকে নিয়ে 

দেশেবিদেশে যত বন্দনা উচ্চারিত হয়েছে তার 

এক উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর আবয়বিক সুষমার মুগ্ঠ 
প্রশস্তিতে ভরপুর। এ-কথা তো অস্বীকার করা 

যাবে না যে, ওরকম ধৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী 
মান্থষের দিকে যে-কোন লোকই চোখ তুলে 
তাকাতে বাধ্য এবং তিনি যদি পাদপ্রর্দীপের 

আলোয় দাড়ান তাহলে তে! সেই দৈহিক রূপকে 
অবহেল! করা আরও অসম্ভব । শুধু সাগরপারেই 

নয়, এদেশেও ধারা স্বামী বিবেকানন্দকে, কিংবা 

বলা ভাল- নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমেরিকা যাত্রার 

আগে পরে কখনও দেখেছেন, তার পক্ষে এ 

মাহুষটির চেহার1 সম্পর্কে নীরব থাক! সম্ভব 

হয়নি। 

তার মুখমগ্ডলের বর্ণনায় কতরকম ব্বপকল্পই 

ন। কত লোক ব্যবহার করেছেন-_-তীর মুখারুতি, 
গাজ্বর্ণ, দাত, চুল, পোশাক সবই বারবার 
ভাঙ্যকারদের বর্ণনার বিষয় হয়েছে । বিশেষভাবে 

বণিত হয়েছে তার চোখের সৌন্দর্ষের কথা, যা 
কারও ভাষায় “ঘূর্ণায়মান”, “অতলম্পর্শী+, 'জলস্ত') 
কারও ভাষায় গভীর রাত্রির নীলাকাশের 

মতো”। তীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গীতময়তাও ধীর, 

শান্ত কোমলতা অনেকেরই উল্লেখনীয় মনে 

হয়েছে, কেউ তার মধ্যে দেখেছেন বজ্ঞ ও অগ্মি। 
সামগ্রিক ভাবে তীর চেহারায় কেউ দেখেছেন 

বুদ্ধের গ্রুপদী মহিম।, কেউ দেখেছেন “চিরায়ত 
দেবমৃত্তির রূপ”, কেউ বা দেখেছেন “ক্রোগমৃত্তি'র 
সমাহিত সৌন্দর্য! তীর সুপুরুষ চেহারার 
আকর্ণ ও মনোহারিত্ব নিয়ে বরঞ্চ কোন 

ভাস্তকারেরই দ্বিমত নেই, তাঁর বক্তব্য বা কর্ম 

সম্পর্কে যদিও বা থেকে থাকে ! 

বিদেশের জনমঞ্জে উপস্থিত হবার আগে 

আমাদের দেশের যে-সব মানুষ বিবেকানন্দকে 

দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তী যুগে 
তীর্দের স্থতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন । সেখানে 

বিবেকানন্দের দেহসৌন্দর্ষের বর্ণনার রূপটি দেখ! 
যেতে পারে। স্বামীজীর কলেজ-জীবনের 

সহপাঠী, সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ত্রাতুশ্পুত্র 
নরেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে ছাত্র 

নরেন্দ্রনাথ দত্তের যে শারীরিক বর্ণন। পাওয়া 

যায়, সেখানেও তীর চোখের প্রসঙ্গ'বিশেষভাবে 



বৈশাখ, ১৩৯২ ].. 

উদ্জিথিত : “গলার গন্তীর তাকী আওয়াজ। 
সে-সময়ে দেখতে একহারা। চোখ ছুটো 

চ্ৎকার | মুখ যেন মনখিতা দিয়ে মাজা। 

আরও বৈশিষ্ট্য, তার মুখে হাসি দেখলে সবাই 
আমোদ-আহলাদ করবার অধিকার পেতেন, কিন্ত 

মুখে গান্তীর্ধ-মেঘ দেখলে কার বাবার সাধ্য কাছে 

এগোয় 1” [স্বামীজীর ম্বতি সঞ্চয়ন-_স্বামী 

নির্শেপানন্দ ] 
পরবর্তী কালের কথাসাহিত্যিক কেদারনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই" ) তরুণ বয়স থেকেই 
বিবেকানন্দকে চিনতেন। তিনিও উল্লেখ 
করেছেন : “তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি 
কুবক্তা। তাকে দেখলে ও তার কথা শুনলে 

মুত না হয়ে কেউ পারতো না|” 

ছাত্রজীবন শেষ করে নরেন্দ্রনাথ যখন 

মেট্রোপলিটান ইনফ্িঁট্যুশনের শিক্ষক, তখন 
থেকেই তাকে চিনতেন পরবর্তী যুগের সাহিত্যিক 
এবং নামকরা! সাংবার্দিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামীজীর ধর্মপ্রচার অভিযানের পর সে ব্যাপারে 

উচ্ছৃদিত ন! হয়েও পাঁচকড়ি অতীতের বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে বঙ্গবাশী” পত্রিকায় তীর শ্রদ্ধা ও 

ভালবাসার কথা লিখতে 1গয়ে সে-সময়ে তার 

সম্মোহনকারী চেহার। ও সর্বজয়ী কগ্ঠন্বরের কথা 

উল্লেখ করেন। [ ১৮৯৭ গ্রীষ্টাঝের ফেব্রআরির 

“লাইট অব দি ইস্ট” পত্রিকার ইংরেজী অনুবাদ 

থেকে ] 
একই রকম মনোভাব দেখা যায় বিখ্যাত 

দবেশহিতব্রতী “ডন সোসাইটি'-খ্যাত সতীশচন্ত্র 

সুখোপাধ্যায়ের লেখায়। তীর “লাইট অব দি 
ইস্ট পত্রিকার জানছআরি, ১৮৯৪ সংখ্যায় তিনি 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে পূর্বপরিচয়স্থজে তীর 

ভালবাসার কথ! উল্লেখ করে যা লেখেন, 

সেখানেও স্বামীজীর চোখের বর্ণনা মুখ্যস্থান 
অধিকার করেছে: “চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত 

ঠ$ 

“মেন ফ্লানিক ভাব্বর্ষের রূপময় দেবতা ২১৭ 

পুরুষ ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনন্বিতায় পূর্ণ, 
বৃহৎ উজ্জল চক্ষ-গ্রসন্ন স্থির প্রেমে ও লেছে 

তোমার প্রতি আনত ; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে 
অবয়ব.''তোমার প্রন্টি নিবন্ধ তীর প্রদীপ্ত 

নয়নের দিকে যদি তাকাও, দেখবে তার মধ্যে 

আছে সংকল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ 
নিলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবে ।:**৮ 

সন্ন্যাস গ্রহণ করে ম্বামমীজী যখন নান। নাষ 

নিয়ে সারা ভারতে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, সে-সময়কার বর্ণনা পাওয়। যায়, 

পরবর্তী কালে বাল্যবিবাহরোধী 'সর্দা-আইন'- 

স্থতে বিখ্যাত হরবিলাস সর্দার লেখায়। 

প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার ফেব্রআরি ১৯৪৬ 

সংখ্যায় হরবিলান সর্দার লেখা থেকে যে 

উদ্ধৃতি দেওয়া হয় তাতেও স্বামীজীর “জ্যোতির্ময় 
বিশাল নয়নের” উল্লেখ ছিল। 

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ষের শেষদিকে বেলগীাওয়ে 

স্বামীজীকে দেখেন ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র। 

'স্বামীজীর সহিত ছুই চারিদিন* রচনায় তার 
সে-সময়কার চেহারার বর্ণনা হরিপদ মিত্র 

দিয়েছেন তীর চোখের বিশেষ উল্লেখ সহ: 
“*..এক স্থুলকায় প্রসন্নব্দন যুব সন্ধ্যাসী আমার 

পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার 
বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ..'দেখিলাম, 

প্রশান্ত মৃতি, ছুই চক্ষু হইতে যেন বিছ্যুতের 

আলো! বাহির হইতেছে । গৌপ দাড়ি কামানো, 
অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাক্ত্রীয় দেশের 
বাহানা! চটিজ্ুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই 
পাগড়ি--সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মৃতি ম্মরণ হইলে 
এখনে যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখি ।” 

[ "ম্বামীজীর কথা, গ্রন্থের অন্তরভূক্ত ] 

মাপ্রাজের “থিয়সফিস্ট” পত্ত্রিকার মার্চ 
(১৮৯৩) সংখ্যায় “সচ্চিদানন্দ' নামে পরিচিত 

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের যে-সংবাদ বের হয়, 



৯১৮ 

সেখানে তার উন্নত স্থঠাম অবয়ব এবং 

মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে”-র উল্লেখ আছে। আর 
একটি স্থানীয় কাগজ ইইত্ডিয়ান সোশ্তাল 
রিফর্মারে' এ-সময়কার স্বামীজীর বর্ণনা রয়েছে 

পরবর্তা কালে লিখিত এক সাংবাদিকের বিবরণে 

[২ ফেব্রআারি ১৯৪৬ ]: “আমার পুরাতন 
অধ্যাপক হ্বন্দররাম তীকে ত্রিবান্দ্রমের পথে 

ক্লাস্তপদে হাটতে দেখে ছিলেন। কাধষায়বস্ত 

ভারতের সর্বত্র শ্রদ্ধা জাগায়, আতিথ্যপদানের 

আগ্রহ উজ্জীবিত করে । তরুণ সন্্যাসীর চালচলন 
ও চেহারা দেখে অধ্যাপক চমতকৃত। -» 

১৮৯৩ খ্রীষ্টাবধে মাপ্রাজে বিবেকানন্দের চেহারার 

আর এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছিলেন 

জি. জি. নরসিমাচার্য ৫-৯-১৮৯৪ তারিখের 

“ইনডিয়ান মিরার” কাগজে । এখানেও বিশেষ 
ভাবে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ 

চক্ষ-সৌন্ার্ষের বর্ণনা: “ম্বামীজীর দৈহিক 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ও আমেরিকান পত্র- 

পত্রিকায় অনেক কিছু লেখ৷ হয়েছে । সে বিষয়ে 

আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একটা জিনিস 

যোগ করে দিতে পারি। তাঁর শান্ত সিঞ্ক 

মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে তা হল তার ছুটি চোখ_বিশাল এবং 

চমকপ্রদ, যখনই তিনি কোন বিষয়ে উদ্দীপিত 
হয়ে ওঠেন, তখনই যেন চোখ ছু'টো অপূর্ব 

জ্যোতিবিচ্ছুরণ করে ঘুরতে থাকে ।” তাঁর 

চোখের সমকালীন একই রকম বর্ণনা! 'জনৈক 
শিষ্য” লিখিত এক বিবরণে পাওয়! যায়। ক্রহ্ধ- 

বাদিন্ পত্রিকার নভেম্বর আর ডিসেম্বর 
(১৯০৬) এই ছু-সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিবরণে 

বিবেকানন্দের “উজ্জ্বল সহাম্ত আনন” ও 

“অপরূপ জ্যোতি-বিচ্ছুরিত সঞ্চরণশীল নয়নের” 

উল্লেখ রয়েছে । 

এযাবৎ সঙ্কলিত সমস্ত বর্ণনাই ধর্মমহাসভা- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 

পূর্ব বিবেকানন্দের; দেখা যায়, ভারতে ইতিপূর্বে 

নানাজন তার অপূর্ব দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিছ্ধে 
আকধিত হয়েছিলেন, বিদেশের ঘটনা যার, 

পুঅরাবৃত্তি মাত্র । এক্ষেত্রে বিদেশীরা. নূতন করে 
কিছু আবিষ্কার করেননি । শিকাগোর ধর্ম- 

মহাসভামঞ্চে দাড়াবার আগেই যে-সৰ 

আমেরিকান স্বামীজীকে দেখেছিলেন তাদের 
অগ্রগণ্য শ্রীমতী হেলের বর্ণনা : “অপরূপ-_ 

জমকালো দৃস্ ্ িনি। মাথা খাড়া রাখার অপূর্ব- 
ভঙ্গী, প্রাচ্যরীতিতে অসাধারণ হুদর্শন-_বয়সে 

ত্রিশ, সভ্যতায় স্বপ্রাচীন।৮ শ্রীমতী হেলের চোখে 
“দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত আনন, তার বাণীতে 
যজ্ঞাগ্মি, তার অবস্থিতিতে সৌষম্য ও পবিভ্রতার 

পরিবেশ।” এর পরের ইতিহাস জনসভার 
ও সমাবেশের, আলোকিত মঞ্চের__-যেখানে 

বিবেকানন্দ-মৃতি দেখে অনায়াসে বল! যেত-_- 
“বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয় 1” 

শিকাগোর এঁতিহাসিক ধর্মমহাসভায় স্বামী 
বিবেকানন্দের উপস্থিতির যে-সব বিবরণ পাওয়া 

গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বোধ হয় 

আ্যানি বেশাস্তের রচনা_-যিনি বিদেশী হয়েও 

ভারতের সঙ্গে পূর্ব থেকেই ছিলেন বিশেষ 
সম্পর্কের নিগড়ে বাধা । ১৮৯২ খ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বরে 

শিকাগোর সেই মহাসভায় দর্শকরূপে তিনি শুধু 
বিবেকানন্দকে দেখেননি, অপরূপ ভাষায় তার, 

বর্ণনাও দিয়েছেন। ব্রদ্ষবাদিন্ঠ পত্রিকার মার্চ- 
এপ্রিল, ১৯১৪ মংখ্যায় প্রকাশিত তার লেখায় 
স্বামীজীর দেহ-সৌন্দর্ষের বর্ণনা : “..শিকাগোর 
ভারী আবহাওয়ার মধ্যে জলস্ত ভারতীয় সুর্য,. 
সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত 
ওঠ, চকিত ক্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের 

পোশাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব । '..সন্যাসী--ঙার 
পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্াসী। 

প্রথম দর্শনে বরং ঙ্্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশি 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

খনে হয়--মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন 
দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের বেখায় 
রেখায়। “*প্রাণবস্ত শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশে 

স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ-_ 

দিজেকে উত্তোলিত করবার সামর্থ্যসম্পন্ন 

টি ূ 
আ্যানি বেশাস্তের এই কাব্যিক বর্ণনার পাশে 

রাখা যায় আমেরিকার আরও দুজন কবি- 
সাহিত্যিকের বিবরণ, ধারা বেশাস্তের মতোই 
ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের অভ্যযপয়ের চাক্ষুষ 
সাক্ষী ছিলেন এবং মেরী লুই বার্কের স্বামী 

বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা : নিউ ডিসকভারিজ” 

গ্রন্থে যা সংকলিত হয়েছে। কবি হারিয়েট 
মনরোর ঝুগ্ধতার প্রকাশ এবকম : “কমলা 

রঙের পোশাক-পর] নিখুত ইংরেজীতে কথা বলা 

সুদর্শন সন্ন্যাসীই আমাদের সর্বোত্তম আকর্ষণ 

ছিলেন। তার প্রচণ্ড ও বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব, 

ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতো! এইখবরধময় কণ্ঠস্বর, তার 
সংযত আবেগের অস্ত্লীন প্রবলতা**'সব কিছু 
মিলে চরম অনুভূতির এক নিখুঁতি বিরল 
মুহূর্ত আমাদের এনে দিল।” আর লেখিকা লুসি 
মনরোর ভাষায়: “হলদে ও কমলা রঙের 

চিম্বৎ পোশাকের পটভূমিতে সংস্থাপিত তার 
সুদৃঢ় বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, সেই মুখ থেকে উচ্চারিত 

এশবর্ষপূর্ণ ও সঙ্গীতময় বাঁণীর চেয়ে কম আকধণীয় 

ছিল ন1।” 
ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ইংরেজ ধর্মযাজক 

এইচ. আর. হাউইস 'বর্ণময়-পোশাক পরিহিত, 
“জনপ্রিয় হিন্দু সন্ন্যাসী” বিবেকানন্দের মুখাবয়বের 
সঙ্ষে “বুদ্ধের ক্লাসিক মুখের অদ্ভূত সাদৃষ্” 
দেখেছিলেন এবং তীর এই বর্ণনা ভারতীয় 
সংবাদপত্রেও পুনরুজ্িথিত হয়েছে। [ সম্পাদকীয় 
'ছিন্ু ২৩-১২-১৮৯৭ ] 

বন্টনের “ইভনিং ট্রান্সত্রিস্ট পঞ্জিকার 

“যেন ক্লাসিক ভাস্কর্ষের রূপময় দেবতা” ২১৪৯ 

সংবাদদাতা! ধর্মমহাসভার যে বিবরণ দেন সেটি 
টাইমস অব. ইনভিয়া” (৪ নভেম্বর ১৮৯৩ ), 
স্টেটসম্যান” (৯ নভেম্বর ), 'ইনভিয়ান মিরার 

(১১ নভেম্বর ), “হিন্দু (১৭ নভেম্বর ) প্রভৃতি 
পত্রিকায় পুনঃ প্রকাশিত হয়। দেখানে 
ধর্মমহাসভার সভাপতির অফিস-ঘরে উপস্থিত 
বিবেকানন্দের বর্ণনা এবশ্রকার : *.এই্ 

অন্বর-কক্ষের সবচেয়ে চমক লাগানো! চেহারা! 
রা্মণ সাধু বিবেকানন্দের ৷ তাঁর বৃহৎ স্থগঠিত 
আকার, অসাধারণ সুন্দর দেহতঙ্গী, চৌকম 
ধরনের পরিষ্কার কামানে! মুখের স্থৃঠাম সৌন্দধ, 
শুভ্র দন্তপংক্তি, স্থবিন্যন্ত অধরোষ্ঠ--কথ! বলার 

সময় প্রায়ই যা সদয় হাসিতে বিক্ষারিত হয়, 
স্বন্ধোস্থিত মনোহারী মস্তক কমল! বা রক্তব্র্ণ 
পাগড়িতে মণ্ডিত, নিয়জানু পর্যস্ত লগ্গিত উজ্জল 
কমল! বা রক্তবর্ণের আলখাল্লা কোমরবন্ধনীতে 

বাধা ।"*'% 

ধর্মমহাসভার ঘটনাবলীর বিবরণ যে-সব 

পত্রপত্রিকা নরবরাহ করেছিল তাদের প্রায় 
কেউই স্বামী বিবেকানন্দের আকর্ষক চেহারাকে 
উপেক্ষা করতে পারেননি । এ-সব পত্রপত্রিকার 
মন্তব্য “ইত্ডিয়্ান মিরার”, “হিন্দু, “ইনডিগ়ান 
নেশান' প্রভৃতি ভারতীয় কাগজে আবার উদ্ধৃত 
হয়েছিল। মাকিন পত্রিকা “প্রেস” “অধ্যাপক 
বিবেকানন্দের মনোহারী চেহারা” ও তার 
“লীতাভ মুখে মনম্থিতার দীপ্তি”র কথা উল্লেখ 

করেছে। স্যযায়রক ক্রিটিক' লিখেছিল তীর “নুন্দর 
বুদ্ধিদীপ্ত মুখ” আর "গম্ভীর সঙ্গীতময় কষ্ঠম্বরের” 
কথ! আর “বে-সিটি ট্রিবিউন স্বামীজীর দেহ- 
সৌন্দর্ষের সংখ্যাতত্বও উপস্থিত করেছিল £ 

“বিবেকানন্দের চমকপ্রদ চেহারা, প্রায় ৬ ফুট 
লম্বা, ওজন নিশ্চয় ১৮০ পাউও, অনবস্য দেহ- 
সৌষ্ঠব। গাত্রবর্প উজ্জল অলিত, স্থন্দর রুষণ, 
কেশ, পরিষ্কার কামানো! মুখ, তীর কগন্বর 



১৬৬, 

কোমল এবং স্থনিয়মিত ।:**৮ | 

ক্রকলিন স্ট্যানভার্ডের বিবেকানন্দ বর্ণনার 

কিছু অংশ: “গতরাতে যখন তিনি মঞ্চে 

াড়িয়েছিলেন, পরনে উজ্জ্বল লোহিত চিন্রবৎ 
সন্বর আলখাল্লা, বু ভাজ-করা কমল! রঙের 

পাগড়ির তলায় দু-একটি ঘনরুষ্ণ কুঞ্িত 

কেপ, ্টামল মুখে চ্যুতিময় চিন্তার অভিব্যক্তি, 
বিশাল বাজ্ঝয় চক্ষু প্রফেটের উন্মাদনায় জ্যোতির্ময়, 
স্পন্দিত মুখ থেকে উৎসারিত গভীর সঙ্গীতময় 

ত্বরে, প্রায় নিখুত ইংরেজীতে শোনালেন প্রেম 

সহান্ভূতি আর সহিষ্ণতার বাণী।” 
স্বামীজীর পোশাক হার্ট ফোর্ডস ডেইলি 

টাইম্সে'রও বিশেষ উল্লেখের বিষয় : পতীর 
লাল রঙের দার্ধথ আলখাল্লা, হলুদ রঙের 

পাগড়ি, প্রাচ্যদেশীয় রূপময় মুখমণ্ডল এক অপূর্ব 
চিত্রের মতো শ্রোতাদের নয়নকে'''মোহিত 
করে রেখেছিল স্বামীজীর মুখমগ্ডলে, সবিশেষ 
তীর চোখে প্রাচ্যের সৌন্দর্ধসৌষ্ঠৰ দেখেছিল 
'রাদারফোর্ড আমেরিকান" নামক পত্রিকাটিও : 

“অপূর্ব চিত্রবৎ আকৃতি নিয়ে তিনি বক্তৃতা 
করতে উঠেছিলেন ।"."তাঁর সুঠাম অঙ্গ, স্ষুরিত 
ওষ্ঠ, মুখনিঃহত বাণীতে সংস্কৃতির প্রবাহ। 

চক্ষু বৃহৎ এবং ঘনকৃ্ণ, যখন অব্যস্ত, তখন সে 

চক্ষে প্রাচ্যের মন্থর মেছুরতা, কিন্ত যখনই 

উচ্চভাবনার সংক্রমণ ঘটে তৎক্ষণাৎ এঁকাস্তিক 

মনঃশক্ির সঞ্চরমান আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে 
ওঠে। কর্ঠন্বর মৃদ্বকোমল, তাতে আশ্চর্যজনক 
সঙ্গীতময় তরঙ্গ তরলতা |...” 

ক্লেনোলজিকাল জার্নালে এডগার সি বীল 
নামে একজন এম. ডি,-র রচনায় অনেক 
টেকনিক্যাল শসহ “দেহে মনে হুসমন্ধিত" স্বামী 
বিবেকানন্দের শরীরের নান! অংশের বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ করে দেখানো! হয়েছিল কিভাবে তিনি 
“আার্ধজাতির উৎকুষ্ট প্রতিনিধি” । এট প্রবন্ধ 

উদ্বোধন [৮৭তম ব্ধ-৪র্ঘ সংখ্যা 

ভারতের পন্রপত্জিকায় বহুলভাবে উল্লিখিত 
হয়েছিল এই সংবাদ: ্রীশক্করীপ্রসাদ বহু আমাদের 
জানিয়েছেন । 

ছ্থায়র্ক হেরান্ড। নামে একটি পত্রিকায় 
স্বামীজীর চেহারার বর্ণনা £ "ম্বামীজীর ছবি 
থেকে তার ব্যক্তিত্বের অনেকটা আন্দাজ পাওয়। 

যায়। বর্ণ কষ, উচ্চতা সাধারণের চেয়ে বেশি, 
ভারি গড়ন। ভাবভঙ্গী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ; 

এবং প্রচুর তার ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি।” 
শিকাগোর ধর্মমহাসভায় ত্বামীজীর এতিহাসি 

ভাষণের প্রথম দিনটির পরও আমেরিকার 

নানা শহরে তিনি যে'সব বক্তৃতা করেন তার 

বিবরীতেও ছড়িয়ে আছে তীর দেহসৌন্দর্ধের 

প্রশন্তি। . ঘমেমফিন কমাশিয়াল লেখে £ 
“বিবেকানন্দের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। বর্ণ কফ 

তথাপি তার মনীষাদীপ্ত ললাট, বৃহৎ সুন্দর চক্ষু, 

কৃষ্ণ কেশ, স্বচ্ছন্দ কমনীয় আচরণ এবং স্থগঠিত 
অবয়ব ও উন্নত ভঙ্গীর জন্ত তিনি যথার্থ সুপুরুষ । 

অন্তত্রও কাগজটি “মানুষটির পরম সুন্দর শারীরিক 

ব্যক্তিত্ব, অতি স্থগঠিত, ভারসাম্যযুক্ত ব্রোঞ্জ- 

মৃত্তির আকারের” বর্ণনা দিয়েছে। 'আ্যাপীল 
আযভালাঞ্চ নামক পক্জিকার মতে “মনোহর, 

বুদ্ধির আলোকদীপ্ড, প্রাণম্পন্দিত তীর মুখ হলদে 
রতের পটভূমিকায় স্থাপিত তার গভীর সঙ্গীতময় 
কণ্ঠম্বর অবিলম্বে অপরকে আকর্ধণ করে পক্ষপাতী 

করে তোলে ।* 

স্বামীজীর চেহারার মধ্যে তার চোখের 

বৈশিষ্ট্য 'ডেউইট ক্রি প্রেস'-ও লক্ষ্য করেছে 

*.“মধ্যম আকারের মাঙ্ছষ তিনি, স্বজাতিহুলত 

কুষ্ণবর্ণ, বাবহারে অতি ভদ্র। পদক্ষেপে সথনির্দিঃ 

এবং কথাবার্তা ও হাবভাবে অতিশালীন। তার 

চেহারার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় তার চোখ-- 

অপূর্ব।''*কঠন্বর আনন্দদায়কতাবে স্পষ্ট পরিচ্ছা় 
এবং স্ুনিয়স্ত্রিত ৷” | 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

বিবেকানন্দকে দেখ! ও তার কথ! শোন৷ 

একটা! পরম স্থযোগ ও সৌভাগ্য সে-কথ। জানিয়ে 
নর্দাম্পটন ডেইলি হেরান্ড' ১৬ এপ্রিল ( ১৮৯৪) 

লিখেছিল স্বামীজীর গলার স্বর সম্পর্কে : 
“ধীর কোমল শান্ত অঙন্গত্তেজিত সঙ্গীতময় কঠম্বর, 

যার মধ্যে ধৃত হয়ে আছে প্রচণ্ডতম নির্ধোবের 
শৃক্তি ও অগ্নি, সে-ক্ সরাসরি প্রবেশ করে যায় 
ক্ষ্যবস্ততে ।-** আবার 'বাণ্টিমোর আমে- 

রিকানে'র পাতায় ( ১২ অক্টোবর ) স্বামীর্জীর 
শারীর সৌঠ্ঠব সম্পর্কে সংখ্যাতাত্বিক অহ্নমান : 

“চিত্রপটে অস্কিত আকারের মতো বিবেকানন্দের 
চেহারা । সাড়ে পাঁচফ্ুটের মতো দৈর্ঘ্য, ভারি 
গড়ন, ওজন হবে ২১০ পাউও্ড। গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, 

কিন্তু তার একট! নিজস্ব আভা আছে, হ৷ 
এশীয়দের বর্ণের বৈশিষ্ট্য | মুখ গোল, মাংসল এবং 
মাথায় রাশিরাশি ঘন কালো চুলের এই্বর্ব। এ 

ঢেউ খেলানে৷ চুল কপালে লুটিয়ে পড়ে, এমনকি 
চোখের পাতা পর্যন্ত এসে যায়। চোখ, চুলের 

মতোই কৃষ্ণ, উজ্জ্বল, জলস্তভ। যখন হাসেন তখন 
নিখুত দাতের সারি দেখা! যায়। চেহারা যেমন 
স্থার্শন তেমনই চযকপ্রদ ।**** ূ 

'সানডে হেরাজ্ড; কাগজটি ১৪ অক্টোবর 
সংখ্যায় “উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ সাধু” (এ ভূল অনেক 

মাফিন পত্রিকাই করেছিল) বিবেকানন্দের 
পোশাক ও চেহারার নিম্নরূপ বর্ণশ! দিয়েছিল £ 
“গতকাল বিকেলে হোটেল রেনার্টের প্রধান 

লবিতে গেক্ুয়া রঙের ড্রেসিং গাউন পরে.."এক 
ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তার কৃষ্ণবর্ণ মুখ, তাতে 

রহস্যময় মর্ধাদা। মুখের প্রাস্তরেখায় একাধারে 

মনন ও আবেগের মিশ্রণ । ঘন অলিভ রঙের 

ত্বক, বিশাল চোখ কালে! এবং দীপ্তিময়, মাথার 

চুল রাতের আকাশের মতো এবং ললাট মুখ- 
বিজ্ঞানীদের চর্চার যোগা। সব মিলিয়ে তার 
ম্তক ও মুখমগুল, যার! ফ্রেনোলজির চর্চ। করে, 

“যেন ক্লাপিক তাক্ষর্ষের বূপময় দেবতা ২২১ 

তাদের সানন্দ গবেষণার বিষয়ৰস্ত হবে।” 

এ-সব মাকিন পত্রপত্রিকার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়। 
ভারতের সমকালীন সংবাদপত্রেও দেখ! যায়। 

'ইনডিয়ান মিরার” ( ৬-১২-১৮৯৩) স্বামীজীর 

চোখের বিশেষ উল্লেখ সহ তার আমেরিকাবিজয়ের 
বর্ণন। দিয়েছেন : “সকল দর্শকের চক্ষু একটি 
মৃতিতে আটকে ছিল, ভারতের একমাত্র যথার্থ 
প্রতিনিধির মৃতিতে, যেখানে তিনি গেছেন, 

সেখানেই জয় করেছেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ, 
সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভত, স্থন্দরর স্ঠাম আকৃতি 

'**আর চস্ষু--বৃহৎ অতুযুজ্জল হীরকখণ্ডের মতো| | 

মহিলার! পর্যস্ত এই বহিরঙ্গ আকারের আকধনী- 
শক্তিকে স্বীকার করেন। কিন্ত তিনি যখন 

কথা বলেন, খোলস থেকে বেরিয়ে আসে 

ভিতরের মান্ষটি, দেখা যায় শক্তি এখানে বনু 

গুণিত**:1, 

“বঙ্গনিবাসী” কাগজটির এ-বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার 
কিছুটা আমরা শুরুতেই উদ্ধার করেছি । আরও 

কিছু: “"**আমেরিকার পত্রিকাসকল তৎসন্বদ্ধে 

বলিয়াছেন, “আজ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে 

মহাপুরুষ বিবেকানন্দের মৃতিই চিত্তাকর্ক। 
তাহার পরিণত দ্ধেহ দিব্য বলব্যঞ্জক। তাহার 

কুষ্ণ চক্ষুতে যেন সরলতা মাখা আছে ।,*""” 

আমেরিকার নান! জায়গায় বন্কৃতারত স্বামী 

বিবেকানন্দের ছৰি ধরা আছে সংবাদপত্রের 
বিবরণ ছাড়াও নান! মানুষের স্বতিতে । মেরি 
ফাক্কির নাট্যরসাত্মবক বর্ণনা : “তিনি মঞ্চে এসে 

দাড়িয়েছেন! রাজকীয় মহিমান্বিত আকৃতি, তেজ- 

পূর্ণ, প্রভাবশালী, শক্তিশালী | অপূর্ব কষ্ঠের 
প্রথম শব্ধ ধ্বনিত হল। আ-হা, অপূর্ব ক, 
সঙ্গীত, শুধু সঙ্গীত বুঝি এখন ইয়োলিয়ান বীণার 

মু বিষঞ্ণ হুর, তারপরই স্পন্দিত ধ্বনিতরঙ্গ-_ 
আ-হা | চুপ, চারিদিকে গহন নীরবতা, সে এমন 
নিথরতা৷ যাকে হয়তে। স্পর্শ কর। যায়-_বিশাল 
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জনমণ্ডলীর বুক উঠছে পড়ছে কেবল একটি 
শ্বাসে।” 

মেরি ফাঙ্কির এই বর্ণনার সাথে তুলনীয় 
লিস্টার দেবমাতার স্্বতিচিত্রণ- এখানেও 
স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের উদাত্ত অলৌকিকতার মুগ্ধ 
বন্দনা : “সহসা শশশ-চুপ! শাস্ত পদক্ষেপে 
বিবেকানন্দ এগিয়ে এসেছেন, মর্ধাদায় উন্নত 
আকার নিয়ে মধ্যবর্তী সি'ড়ির উপর দিয়ে উঠে 
মঞ্চে গিয়ে দীড়িয়েছেন। এইবার আস্ত 
করলেন--আর বিগলিত হয়ে গেল স্বতি, স্থান, 
কাল পাত্র সমন্তই। কিছু নেই, শুধু শৃন্ের 
মধ্যে ধ্বনিত কঙম্বর ! মনে হল যেন আমার 
সামনে দ্বার খুলে গেছে, আমি তার মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হয়ে চলেছি কোন্ অসীম লক্ষ্যে।..' 
এ তিনি দীড়িয়ে আছেন-_অনস্তের দিব্য 
দিশারী ।” 

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত মাফিন দেশে 
স্বামীজীর রূপবর্ণনার বিভিন্ন অংশ শ্রীমতী বার্কের 
গ্রন্থে চয়িত হয়েছে, তা থেকে আরও দুজন 

মাচষের বর্ণনা! এখানে হাজির করা যায়। 

খ্যাতকীতি ভাস্কর মালতিনা হুফম্যানের শিল্প- 
দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের দেহভাস্কর্ষের বর্ণন৷ : 
“***ডাইনিং রুমে তিমি প্রবেশ করা মান্র হঠাৎ 
স্তন্ধতা। বিরাট পাগড়ি ও পোশাকের হালকা 

রঙের পটভূর্মিকায় তার লঘন ত্রোঞ্ধবর্ণ মুখ 
এবং হাত।"''তার কৃ নয়ন আশেপাশে যেন 
দকপাতও করলো! না। কিন্তু এ চোখে এমন 

একটা অস্তলীন শাস্তি ও শক্তি ছিল যে, গাঢ় দাগ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ-_৪র্থ সংখা! 

টেনে গেল মনে । যথার্থ ত্রন্ষবাদী আচার্ধের সব 
রহন্তময়ত ও ন্ুদুরতাই তার দেহাধারে 
অভিব্যক্ত |.” | 

আর কন্স্ট্যাক্ম টনির কাছে বিবেকানন্দ 

প্রতিভাত হয়েছেন জীবন্ত ভাক্র্ধরূপে : “তাকে 

দেখে মনে হয়েছিল, যেন ক্লাসিক ভাস্কর্ষের বূপময়্ 
দেবতা ! গায়ের রঙ অবশ্যই কৃষ্ণ, আর চোখ ! 

যেন মনে হয় মধ্যরাত্বির নীলাকাশ !” 

এই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার শেষে আমরা 
উপস্থিত করছি এমন একজন বিশ্বখ্যাত 

সাহিত্যিকের রচনাংশ, যিনি স্বামী বিবেকানন্দকে 

কখনও চর্মচক্ষে দেখেননি । তার ছৰি নিশ্চয়ই 
দেখেছিলেন এবং অন্যান্ত প্রত্যক্ষদর্শাদের বিবরণও 

হয়তো পড়েছিলেন। রোম" রোল" স্বামীর্জীর 

অপূর্ব চোখের এরকম বর্ণনা দিয়েছেন তার 
অপরূপ ভাবায় : “***তাঁর চোখ দেখলে প্রাচীন 
সাহিত্যের সেই পন্মপলাশের উপম! মনে পড়তো । 
বুদ্ধিতে, ব্যঞ্চনায় প্রথর ছিল মে চোখ, ভাবাবেগে 

ছিল তন্ময়, চেতনার গভীরে ত| অবলীলায় 
অবগাহন করত--রোষে হয়ে উঠত অগ্নিবধী; 

সে-দৃষ্টির ইন্ত্রজাল থেকে কারও অব্যাহতি 

ছিল না ।” 

আকর সূত্র : 

রোম] রোলার বিবেকানন্দ জীবনী [ খাবি 
দাশ অনৃষ্দিত ১৯৬৩ ]; শক্করীগ্রাদ বন্ধুর 

“বিবেকানন্দ ও মমকালীন ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড 

[ প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫ ] 



প্যারিস পেরিয়ে 
ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 

[ ফান্তুন, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 

_ আইষ্টানিকতাবে আমাদের অভ্যর্থনা 
জানাতে বিশাল ছুর্গের বিকট দরজা খুলে গেল 

একসময় ক্যাচক্যাচ শব করতে করতে | ভিতরে 

বেশ বড় একটা উঠান। ছুর্গের ভিতরের একটা 
দেওয়ালের সারা গা! বেয়ে উঠেছে লতানে গাছ-_- 

জালের মতো জুড়ে রয়েছে সারাটা দেওয়াল-_ 

লাল আর সবুজ পাতা ঝুলছে কয়েকটা-_মনে 
হয়েছিল প্রান্টিকের, কিন্ত আসল। উঠানে সার 

দিয়ে ৮টা বিশাল মশাল জলছে হা হা করে। 

ভিতরে একটা ছোট গোছের মিউজিয়াম 
আছে। ছেঁড়া কাগজপত্র, এতিহাসিক কিছু 

দলিল দস্তাবেজ, নকশা-করা কাথা, দিল্লী ও চীন 

সহ নান! জায়গার কিছু শিল্পকলা, ছবি, ফটো, 
পাথর, পুরানো পুথি এসব আছে । 

আজকের খানাপিনাও রাজসিক--কয়েকটা 

হলঘর জুড়ে । এদিক দিয়ে, বলতেই হয়, 
আতিথেয়তার কোন তুলনা নেই। এটাও একে- 

বারে বাঙালী কায়দা। চর্ব-চুম্ত-লেহা-পেয় | 

এখানে একরকম সরু মিহিদ্রানার মতো! চাল-_ 

তারই পোলাও মতে। একটি পদ হয়েছিল। ব্লল 

তো সবাই তাই-চেখে ঠিক বুঝলাম নাঁ_ 
এমনকি সত্যিই চাল কিনা কে জানে! মাছও 
খেলাম, তবে চিংড়ি ছাড়! কি মাছ--বোঝা 
গেল না। একটা বড়ার মতো জিনিস--ভিতরে 

বোধ হয় মাছের পুর ছিল-_ভাল লাগল । নানা- 

রকমের কেক এবং সবশেষে চীজ-_এট। বোধ হয় 

ফরামী বিশেষত্ব। আতিথেয়তায় জলুস 
যেমন আছে, তেমনি প্রাণও আছে। আন্তর্জাতিক 

সম্মেলনে দুবেলা৷ খাবারফ্াবারের এতো বিরাট 

আয়োজন এখন আর তেমন থাকে না, কেমন 

যেন ব্যবসাভিত্তিক হয়ে উঠছে বলে মনে হয়। 

এদিক দিয়ে আযানেসি নিশ্চয়ই একটি অনবস্ধ 

ব্যতিক্রম ধ! অন্তরে গেঁথে রাখার মতো । খাওয়া- 

দাওয়া! শেষ । ছুর্গের উঠানে এখন ছোট ছোট 
জটলা । রাত বাড়ছে। হিমঝরা রাত। 

বন্ধুত্বের পরিধিও বাড়ছে । আলাপ হচ্ছে এর 

ওর সঙ্গে, কেউ কেউ খুবই নামজাদা, কেউ-বা 

উঠতি, কেউ বা তরুণ বৈজ্ঞানিক। রাত 
হিমঝরা হলেও আস্তরিকতায় উষ্ণ । অথচ 

কেমন যেন বিষাদ করুণ । ধরতে গেলে আজকের 
রাতই শেষ মিলন রাত। কাল দুপুর থেকে 

মেল! ভাঙার খেলা । বিদায়ের বিষগ্ন স্থর যেন 

গুমরে গুমরে উঠছে ব্যাণ্ডের বাজনায়, ককিয়ে 

ককিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ছুর্গ ছাড়িয়ে কাছে- দুরে 
আযানেসির পাহাড়-হ্বদ্দে বিউগল-এর মুদ্নায়। 
লেলিহান জ্বলছে একই রকমভাবে শুধু মশাল- 
গুলো, এও যেন কান্নার বহৃধৃৎ্সৰ-স্ছূর্গ থেকে 
বেরিয়ে গেলেই নিতে যাবে। নিঝুম, নিথর 

হয়ে যাবে, ফিরে যাবে আবার যেন অতীতে। 

মশালের আলো! ছাড়া আর কোন আলো নেই, 

কাজেই আলো-আধারী। তাতে কখন কখন 

মশালের মতো৷ আমাদের ছায়াও কাপছে ছুলছে। 

এদেশের ব্যাণ্ু-বাজনার নাম জগৎ-জোড়া। 

বিউগল বাজাচ্ছিলেন ধারা, হদৃষ্ঠ পোশাক পরে,, 
তাঁরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে । দেখাই যায় 
না কারুকে কারকে, কোন্ কোথায়, কোন্ 
পাথরের থামের ফাকে, কোন্ ঝোপে লুকিয়ে। 

আর তাদের দৃপ্ত পদচারণা নেই, সরব সমস্ত 

ঘোষণা নেই, _বিউগলের বাশিতে কেমন ক্লান্তি, 
একদিক থেকে আরেকদিকে যখন বিউগল 

বাজাতে বাজাতে যাচ্ছেন, তখন যেন শ্রাস্ত পা 
টেনে টেনে চলছেন । যেখানে যত ব্যাগ্ড-বাজনা 
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শুনেছি, আজ রাতের সঙ্গে তার কোন তুলনাই 
চলতে পারে না। হ্ৃায়-নিংড়ানো সেই স্থুর 
মনে পড়েই মাঝে মাঝে, কেমন উতলা করে 
তোলে, সেই পরিবেশ তৎক্ষণাৎ জীবন্ত হয়ে 

ওঠে, সেই রাত তার ব্যগ্র বাহু মেলে যেন ফিরে 

পেতে চায় আমাদেরও । বিদায় জানানোর 

ফরাসী কায়দার মধ্যেও কোথাও যেন বাঙালী 
আদল লুকিয়ে রয়েছে-_মনে রাখি, মনে রেখো, 

এই যেন তার বাণী ! 
সব দেশের লোকেরই অতীতের উপর 

দুর্বলতা বুঝি মজ্জাগত। ফরাসীদের কি কিছু 

বেশি? বাঙালীদের মতো? হদের ধারে এক 

বিশাল নির্জন বাগানবাড়িতে গত রাতের ভোজ 
এবং পাথুরে দুর্গের অন্তঃপুরে আজ রাতের 

আয়োজন একথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের 

ফ্রাঞ্গকে দেখার এ-যেন এক কাব্যিক আয়োজন । 

আমার তো কেমন শিরশিরানি অনুভূতি 
জাগছিল। রচিত হয়েছিল একটা শ্বপ্রময় আবেশ । 

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ছুর্গের ফটক থেকে 

বাস ছাড়ল। মিনিট ১৫।২*-র মধ্যে পৌঁছে 
গেলাম হোটেল নোভেল। 

হোটেলে একা-একটা ঘরে ভাল লাগছিল 
না। ডাঃ মোজেম্বির ঘরে তাই চলে এসেছি। 
গল্প গুজব করা যাবে, একঘেয়েমি কাটবে । তবে 

আজ চোখ ভেঙে নেমে এল ঘুম। রাতে বোধ 

হয় ডাঃ মোজেম্বির শরীর খারাপ হয়েছিল। 

বমিটমি। কিন্তু অতি সম্তর্পণে বাথরুমে গেলেন। 

উঠতে যাচ্ছিলাম। নিষেধ করলেন। রাত তখন 

কত কে জানে! 
প্ 

সম্মেলনের শেষ দিন আজ। ভাঙাহাট। 

ইচ্ছে ছিল সকালের কোন ট্রেনে উঠে পড়ব, 
তাড়াতাড়ি পৌঁছাব প্যারিস। সাতসকালে 
ভাই প্রাতরাশ সারলাম, হোটেলের পালা 

উদ্বোধন 1 ৮৭তম বর্ষ--তর্থ সংখা 

চুকালাম, বিদায় নিলাম সম্মেলনের সম্পাদকের 

কাছ থেকে । আ্যানেদি স্টেশনে এসে মকালের 
সেরকম কোন ট্রেন দেখলাম না। ট্রেন বদল 

করে যাওয়া যায়, তবে ওগুলো অত জ্রতগামী 

ট্রেনে নয়। পৌঁছবে একই সময়ে, পন্কের 
জ্রতগামী টি জি ডি ট্রেনের সঙ্গেই প্রায়। কাছেই, 
কী হবে বেশি উঠানামা করে ? টিকিট কাউপ্টারে 
এসেও জানতে চাইলাম । হালকা ধরনের কিছু 

একটা স্থুর বাজছিল স্টেশনে । রেলের তরুণ 
কর্মীটিও উপদেশ দিলেন বসে থাকতে, খারাপ 
লাগলে বাজন। শুনতে মনোযোগ দিয়ে। 

কিন্তু মনঃসংযোগ করতে পারছিলাম কই? 
আজকের রাতে কোথায় আশ্রয় নেব, সেই 
চিন্তাই বারবার এসে উকি মারছিল মনের মধ্যে । 
আমার পরম সৌভাগ্য, শ্রদ্ধেয় স্বামী অ্জজা- 

নন্দজী নিজে আমার হয়ে বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কাছে, এবং স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দজী একটি চিঠি দিয়েছিলেন 
প্যারিসের উপকণ্ঠে গ্রেট্জ্-এ রামকৃষ্ণ মিশনের 
যে বিশাল কেন্দ্র আছে, তার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় 

খতজানন্দ মহারাজজীকে | কিন্তু প্যারিস 
পেশীছুতে তো প্রায় সন্ধ্যা! হয়ে যাবে। প্যারিস 

থেকে কতদুরে গ্রেট্জ১ কিতাবে যেতে হবে, 
কতক্ষণ লাগবে, স্টেশন বা বাসস্টপ থেকেই ব৷ 
কতটা দূর, এসব কোন ধারণাই ছিল না। তাই 
আযানেসি স্টেশনে বসে দারুণ অস্বস্তিতে তুগেই 
সময়টা কাটিয়েছি । 

দোতলা স্টেশনটা কয়েক চক্কর দিলাম। 

এই ছোট স্টেশনেও উঠানামার জন্ত এদকালেটর 
রয়েছে তবে সব লময় চলে না। একবার 

দেখলাম ফুটফুটে বাচ্চ! ছেলে একটি, বছর 
ছুয়েকের, কেন'জানি না, কাছে আসতে চাচ্ছে, 

তারপর হঠাৎই মুখের দিকে চেয়ে হেসে চলে 
গেল। দেখলাম একটা শিশুকে ফিতে দিয়ে 
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বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছেন তার মা, বুকের 
সামনে রেখে । এরকম পিঠে-ঝোলানো দেখেছি 
হিমালয়ে। 

স্টেশন মোটামুটি ছিমছাম । তবে কটুকায় 
সোঁদা একটা গন্ধ যেমন সব স্টেশনেই থাকে, 

তেমনি এখানেও রয়েছে । বিদেশে এলে স্বভাব 
বোধ হয় ব্দলাতে হয়। কিংবা বদলে যায়। 

দেশে দূরে গাড়ি আসছে দেখলেও লাইনের উপর 
দিয়েই হড়সুড় করে এক প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হামেশাই 
আরেক প্ল্যাটফর্মে যাই আমরা সবাই । কিন্তু 
গাড়ি আসার কোন নামগন্ধও ছিল না তখন 

কোন দিক দিয়ে আনেসি স্টেশনে । লোকও 

গোনাগুনতি । অথচ অন্ত প্র্যাটফর্মে যেতে হবে, 

ওখানে একজন বিজ্ঞানী আছেন, গর স্ত্রীও মেয়ে 

নিয়ে, উনিও টিজিডি ট্রেনে উঠবেন, উনি 

ডাকছেন । ভারতীয় বিজ্ঞানী, অল্লবয়স, এখন 

কাজ করছেন আমেরিকায়। তো, লাইন 

টপকে যাওয়া? ঠনৰ ধনৰ চ। বেশ সময় 

খরচ করে ঘুরে এসকালেটর দিয়ে নেমে সাবওয়ে 
দিয়ে হেটে আবার উঠে গেলাম এ প্ল্যাটফর্মে। 

ছোট মেয়ে, নাম তার নীরু_ আসল নাম 
মীহারিকা। মায়ের নাম গীতা । ওরা তাহলে 

কজন? মা-বাবা-মেয়ে তিনজন, এবং না, আরও 

একজন, পুতুল কিনেছে একটা, ২010 03৩ 080, 
তাকে নিয়ে চারজন। ছোটদের এ হিসাব বড় 

মজার, এবং বুঝি ষথার্থ! যতই বড় হই, ততই 

যেন সহজ হিসাবে গোল পাকাতে থাকি 

আমরা । 

সে যাই হোক, ফ্রান্সের টি জিডি ট্রেন, 
লারা ইউরোপে এবং পৃথিবীতে এর ইজ্জতই 

আলাদা । এখন পর্বস্ত যত ট্রেন যেখানে আছে, 

তাদের মধ্যে এ ট্রেন ভ্রতগামী, গতি ঘণ্টায় 

১৬২ মাইল । এবং সুন্দর, আরামপ্রদ। আসন 

সংরক্ষণ না করলে এ ট্রেনে ওঠা যায়না। 
৫ 
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সংরক্ষণের জন্ক পয়সাও এমন কিছু কিন্ত বেশি 

লাগে না। মাত্র ১০১২ টাকা প্যারিস থেকে 

আযানেসি পর্যন্ত । 

ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ল ১টা ১৭ মিনিট-এ। 
কাছে দূরে পাহাড় বন আলপস পাইনগাছ লেক 
টানেল তৃট্রা ক্ষেত। পাহাড় এখন মবুজ। 
খতু ঘুরলে সব সা হয়ে যাবে। নিঃশবে চলছে 

ট্রেন॥ চোখে ভেসে উঠছে ছবি। গর্দি আটা 
আসনের সামনে টেবিল। উড়োজাহাজের 
মতো যেন। ভিড় নেই। “চা গরম” নেই। 

চমৎকার পরিফার। ট্রেনে যে রেস্টরেণ্ট, তার 
মেয়ে হকার অবশ্ব টফি লেমনেড প্রভৃতির পমরা 

সাজিয়ে গেছেন পাশ দিয়ে ২১ বার। একজন 

লেমনজুস কিনে ভাগ করে খেল তার সঙ্গীনীর 
সঙ্গে। আনেসি থেকে প্যারিস অবধি কেনা” 

কাট এ একটাই নজরে পড়েছে । এবং চেকার 

ওঠেই। সাধারণতঃ মেয়ে চেকার। নীল 

পোশাক। অনেকটা আমাদের ট্রামের 

ইন্সপেক্টারদের মতো । লোকেরা যারা চলেছে 
ট্রেনে, অচেনা বলেই বোধ হয় আত্মমগ্ণ। চুপ- 
চাপ। এমনকি ট্রেন চলছে, তার শবও শ্রুতি- 

গোচর নয়। সামনেই বসে সম্মেলন-ফেরতা 

তরুণ-তরুণী ছুই বৈজ্ঞানিক, তাদের শুধালাম 

একবার গ্রেইজ-এর কথা । যর্দিও প্যারিসের 

কোন একটা জায়গায় থাকেন গুরা, সঠিক বলতে 
পারলেন না। আন্দাজে ৩০ কিলোমিটার 

বললেন। এরকম আন্দাজের উপর কথাবার্তা 

বলাও বাঙালীদের মতো ফরাসীদের কেতা 

বোধ হয়। অন্য দেশের সাহেবরা ঠিক না 
জানলে বলে, “জানা নেই”। কাজেই ট্রেনেও 
গ্রেটজ -এর রাস্ত৷ খুঁজে বের কর! গেল না। 

ট্রেনে আর একটা ব্যাপার দেখলাম। 

এক তরুণী উঠলেন, প্রত্যেকের হাতে ১টা করে 

ছাপানো কাগজ ধরিয়ে দিলেন, তাতে শুন্তস্থান 
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পূরণ করতে হবে, এই আর কী? আমর! তো 

ফ্রেঞ্চ বুঝি না, তাই প্রশ্নের উত্তর লিখতে 
পারলাম না । তবে ফরাসী ধার! ছিলেন, তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ উত্তর লিখলেন, কেউ কেউ 

লিখলেন না। কিছু পরে এসে মেয়েটি নিয়ে 

গেলেন কাগজগুলো৷ । দেখলাম, ২।১টা ২১ 

জনের কাছ থেকে নিতে ভুলেও গেলেন। 

দ্রেনের সযোগন্থবিধা! নিয়ে বোধ হয় কোন 

একটা সমীক্ষা । 

প্যারিস তো! এল। যেন না এলেই ভাল 

হত। যেন বিশ্বের সব থেকে দ্রতগামী 
টিজিডি ট্রেন প্যারিসের দিকে অনন্তকাল 

চললেই ভাল হত। বুক দুরু দুরু । কেন? 

গ্রেটজ. যাবার ভাবনা ভেবে । যেতে হবে 

গ্রেটজ । যাবই গ্রেটেজ। কিন্তু কী 

ভাবে? কাধে ঝোলানো একটা মোট | হাতে 

হালক৷ ম্তাকড়ার একট। বাক্স । পারলে আংলে' 

(ইংরেজী জানেন?) সম্বল করে অনুসন্ধান 
অফিসে শুধাই কারুকে কারুকে, ঠিক স্থবিধা 
করতে পারিনা। এদিকে সময় যত যাচ্ছে, 

ততই অস্থিরতা বাড়ছে । তত যেন গো চাপছে, 
ঠিকানা খুঁজে বের করতেই হবে। 

দেখি কি, কয়েকজন মান্্রাজী ভদ্রলোক জটলা 

করছেন, অনুসন্ধান অফিসের একটা কাউণ্টারে। 

পিছনে দীড়িয়ে পড়লাম। কিছু পরে পাল৷ 

এল আমার । কিন্তু তার আগেই লক্ষা করলাম, 

কাকতালীয় একটি অদ্ভুত যোগাযোগ, যিনি এই 

কাউণ্টারে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন) সেই 
তরুণটি দক্ষিণভারতীয়, এখন ফ্রান্স প্রবাসী, 

ফ্রান্সের রেলের কমী | অতি সহ্দয় | সহিষু)। 

তাকে আমার জঅমস্যার কথা বললাম । রামু 

মিশন কোথায়, কতদূরে গ্রেটটজ. থেকে, বলতে 

পারলেন না, তবে গ্রেটজ:-এর ঠিকানা মিলল, 
বলে দিলেন তিনি, প্যারিস-এর গ্যারে ডিল। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ---৪র্ঘ নংখ্য। 

ঈষ্ট স্টেশন থেকে ৪* মিনিট লাগবে সেখানে 
যেতে । ধরতে হবে সেখান থেকে টুর্নাম:এর 
ট্রেন, তার আগের স্টেশনটির নামই গ্রে্টজ.। 

প্যারিসে অনেকগুলি স্টেশন। তৃগর্ভরেল 
দিয়ে যোগাযোগ | মাকুর মতে। ২।১ বার 

ঘোরাঘুরি করতে হল। তাতেও সময় গেল। 

স্ববিধা এই, একবার টিকিট কাটলে ভৃগর্ভরেল 
থেকে বেরিয়ে না এলে আর টিকিট কাটতে 

হয় না প্যারিসে । 

যাই হোক, ৬টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম গ্যারে 
ডিল! ঈষ্ট স্টেশনে । সময় খুব বেশি নেই টুর্নাম- 
এর ট্রেনটা ছাড়ার। আযনেসি স্টেশনে রাত 

কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল । আবার 

কি পুনরাবৃত্তি হবে তার ? 

পিছনে কার গলা--“বাঙালী বুঝি ?” 

ফিরলাম । অপরিচিত গোলগাল বেঁটে খাটো 

এক ভদ্রলোক । 

হ্যা”, স্বীকার করতেই হয়। যেন মরুভূমিতে 
মরুছ্যান। লোকে লোকারণ্য অথচ একান্ত 

অপরিচিত অতিব্যন্ত স্টেশনটাতে যেন হাতে 

এল আমার আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ । 

“আপনি কোথা থেকে ?” শুধাই। 

“হোসেন আমার নাম। বাড়ি ঢাকায়।” 
বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ । 

চমত্কৃত হই। 

পোশাক-আশাকের ব্যবসা করেন। লেখা- 

পড়া তেমন কিছু করেননি । বয়সও বেশি নয়, 

তিনের কোঠায়। প্রথমে কিছুদিন ছিলেন পূর্ব 
জার্মানিতে । তারপর চলে এসেছেন প্যারিসে । 

ভাগ্য অন্বেষণে । 

“আমার কাছে চলেন, আজ থাকবেন 

রাতে ।” হঠাৎই অযাচিতভাবে বললেন হোসেন, 

যেন আমি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, “কোন অন্থবিধা 
হবে না, এক। থাকি, একট। ঘর প্যারিসেই 1” 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

টুর্নামের ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট দশেক 
মাত্র বাকী। প্যারিসে আজ হোসেন-এর 

নিরাপদ আশ্রয়ে আরামে থাকলে গ্রে্জ আর 

যাওয়া হবে না, কারণ আগামীকালই ফ্রান্স, 

ছেড়ে যাবার কথ! । 

“কি ভাবছেন?” 
“হোসেন, তোমাকে অনেক ধন্তবাদ। 

আমাকে গ্রেট, যেতেই হবে আজ ।” 
“তবে তাড়া করেন ।” 
টিকিট কেটে আনলাম । বিদায় জানালাম 

হোসেনকে । ট্রেনে উঠলাম । আমাদের লোকাল 
ট্রেনগুলোর মতো। তবে, দোতলা । এরকম 
দোতলা বগি ছু-একখান৷ দেখেছি কলকাতাতেও, 

দিশারী ২২৭ 

ফিরছে--ঘর যাদের প্যারিস থেকে দুরে 

ছোটাছুটি আছে, ব্যস্ততা আছে, তবে কোলাহল 

_নেই। হুড়োহুড়ি নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। ভিড়ও 
ততটা নয়। ২।৪টা স্টেশন পেরুনোর পর 

বসবার ভাল জায়গা পেলাম। একতলায়। 

দেখতে দেখতে চললাম। শিল্প এলাকা । সমৃদ্ধ। 

আধুনিক। কিছু পরে এল গ্রামীণ পরিবেশ। 

ঘন গাছপাল1 কোন কোন স্টেশনের ধারে | দুরে 
বিলীয়মান পিল কালো পথরেখা । গেছে গ্রামের 

দিকেই, তবে মেঠোপথ বলাতো৷ চলবে ন!। 
আমলে গ্রাম আর শহরের কোন তফাত তেমন 

নেই, দেশের যে কোন জায়গাতেই শহরের সব 

স্থবিধাই মেলে নাগালের মধ্যে । 

ব্রাক ভায়ামণ্-এ। কর্মকলাস্ত মেয়ে-পুরুষ ঘরে ক্রমশঃ ] 

দিশারী 
শ্রীমতী মিনতি দত্তরায় 

সাঁহত্াসোধকা । 

লক্ষ জন্ম পার হয়ে এসেছি-_ বুনে চলি আশা-নিরাশার স্বপ্ন; 

আরও কত জন্ম যাবে, স্বপ্ন টুটে যায়__ 
আকা-বাকা পথে নদী বঙ্কিম পথের বাঁকে জাগে ভাঙন 

মিলবে মোহনায় নান চেষ্টায় ডান! ব্যথা কর! 
সে কত দূর ! ফিরে চাই উন্মুখ তোমার আশায় ; 

আধার রাতের তুমি ঞ্বতারা তুমি আছ জেনেছি এই সত্য 

তোমার হাতছানি নূতন বেগে পথ চলি। 
মনে আশা জাগায় খু করে দাও তোমার পথ 

তোমার আকুল-কর! ৰাশী প্রসারিত কর তোমার অভয় হস্তখানি, 
ক্ষণে ক্ষণে উদ্মনা করে আমায় ! বুকে বাজে তোমার অমোঘ বাণী; 

জীবনের আবর্তে-_ ওগে! দিশারী রামকৃষ্ণ 

বার বার ডুবে" বাই আকণ্ঠ ভীড়িবে তোমার তীরে কবে-_ 
জাল পেতে রয়েছে জেলে এ ভাঙা ক্লান্ত তরীখানি? 



শিবমহিমঃ 
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

[ ফাস্তন, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 

১। মহিয়ঃ পারং তে পরমৰিছুষে! যছ্সদৃশী 

স্ততিত্রর্ধাদীনামপি তদবসন্নান্বয়ি গিরঃ | 

অথাবাচ্যঃ সর্ঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্ 

মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকর: ॥ 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা: হে শিব! পরমবিছুষো 

(মুর্খ তমস্ত ) স্ততিঃ তে মহিমঃ ( মহত্বস্য) 

পারম্ (অবধিং) গন্তমূ অসদৃশী ( অনন্থরূপা 

তবিতুমর্থতি ) কথং? (যত: ) ব্রদ্ধাদ্দীনামপি 
গিরঃ (স্তবাঃ ) ত্ব়্ি (তব গুণানুধ্যানে) অবসন্নাঃ 

( অযোগ্যাঃ)। স্বমতি পরিণামাবধিগৃণন্ 

€ নিজবুদ্ধন্থসারেণ স্তবকরণে ) সর্বঃ ( সর্বজনঃ ) 
অবাচাঃ ( অনিন্দনীয়ঃ, অন্থপালস্তনীয়ঃ ) অথ 

(অস্মাৎ কারণাৎ) মম অপি স্তোত্রে হে হর! 

এষঃ পরিকর: (আরম্তঃ) নিরপবাদ: ( নিন্দা- 

করণাভাবঃ )। 

ভাবাঙ্গবাদ : হে শিব! তোমার মহিমার 
সম্পূর্ণ তত ও তথ্য না জানিয়া স্তব করা যদি 

অন্থচিত হয় তাহ! হইলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ 
্রন্মাদিদেবতাগণও তোমার সম্পূর্ণ তত্ব বর্ণনা 

করিতে পারেন নাই । তবে যদি বলাযায় নিজ 

নিজ জ্ঞানান্ছপারে স্তব করিলে দোষ হইতে পারে 

না তাহা হইলে হে হর! আমার পক্ষেও কষুত্র- 
জ্ঞানানুসারে স্তবারস্ত অপবাদযুক্ত নাও হইতে 
পারে। 

আমার ন্ায় পরমমূুখের এই স্তব তোমার 

মহিমার সীমা বর্ণনা করিতে বিফল হইতে পারে, 
কারণ ব্রক্জাদিদেবতাগণের তোমার উদ্বেস্টে 

রচিত ভ্তৰ যথাস্থানে স্কত হইয়াও সাফল্যমপ্তিত 

হয় নাই। সাধকের ধ্যান-সীমাস্তের প্রথম 

সোপানে তোমার মৃতি প্রতিষ্ঠিত এইরূপ বলা 
হইয়! থাকে অর্থাৎ সাধক যথাশক্তি তোমার স্তৰ 
দ্বারা তোমাকে সন্তষ্ট করিতে চায়। এইজন্য 

তোমার মহিমার বর্ণনা আমার পক্ষে কেবল 
আরম্ভ মাত্র। শ্ুতরাং আগার স্ব আর্ত 

করিবার প্রয়াম পূর্ব হইতেই নিন্দনীয় বলিয়। 
সমালোচন। করা উচিত হইবে না। 
২। অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাউমনসয়ো- 

রতত্বযাবৃত্তা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি। 

স কন্ঠ স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কণ্য বিষয়ঃ 

পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কম্ত ন বচঃ ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : তৰ চ মহিম। বাঙমনসয়ো: 

পন্থানম্ অতীতঃ (ত্বমূ অবাঙ্মনসগোচরঃ 

ইত্যর্থ;:); অতঙ্যাবৃত্তা (ন তথ্যাবৃত্তিরতদ্ধযা- 
বৃত্তিঃ তয়া অভেদেন ইতি যাবৎ, সমগ্রগ্রহণেন 

বা!) শ্রতিরপি যং চকিতম্ (সতীতম্) অভিধত্ে 

(তাৎপর্ষেণ প্রতিপাদয়তি, স্বীকরোতি বা)। 

সঃ (এবসূত মহান্ জগদীশ্বরঃ ) কল্ত স্তোতব্যঃ ? 

(কেন স্তবনীয়ঃ?); কতিবিধ-গুণঃ (অনেক 

প্রকারাঃ গুণাঃ, সত্বরজগুণাঃ ঘত্র সঃ); কন্য 

বিষয়ঃ (ন কম্যাপি বিষয়ঃ, নিধর্মকত্বাৎ অতএৰ 

অবিষয়ত্বাৎ ন স্তত্যর্থঃ ইত্যর্থঃ) (তৎ কথং 
স্তৌোসি? তৎ প্রতিপাদয়তি ) অর্বাচীনে পদে 

( বিষয়ে ) (তু অর্থাৎ নবীন বিষয়ে ) কন্ত ন বচঃ 
মনঃ বা ন পততি ( আবিশতি )। 

ভাবাহবাদ : জাগতিক বিষয়াচ্ছন্ন আমাদের 
বাকা ও মন তোমার মহিম। বর্ণনে অক্ষম ; কারণ 

বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি শ্রুতি তোমার বিরাট ও 

বিশাল মহিমার বিষয় বর্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও 
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সভীত চিত্তে নিরন্ত হইয়াছে তাঁহারা বাস্তবিক 
শিব কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম হইয়াই 
নিরস্ত হুইয়াছেন। 

হে শিব! তোমার ন্যায় বিরাট পুরুমের 
মহিমা বর্ণনা। করিতে কে সক্ষম হইয়াছে? তুমি 
নিগুণ ও গুণাতীত হই্য়াও সগুণরূপে উপাস্য 
তোমার বিষয় বিস্তৃততাবে মুখে প্রকাশ করা 
অসস্ভব, তবে নবীন বিষয়ে অপববুদ্ধি-বিশিষ্ট 
মানবের মন ন্বভাবতই আকুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, 
_-তাই এই প্রচেষ্ট!। 
৩। মধুদ্ফীতা বাচঃ পরমমমূতং নিমিতবত- 

স্তব ব্রন্ধন্ কিং বাগপি স্থরগুরো হিন্ময়পদম্। 
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবত: 

পুনামীত্যর্থেহন্মিন্ পুরমথন বুদ্ধি্যবসিতা । 

অয়মুখে ব্যাখ্যা : হে বর্ধন! তব মধুষ্ষীতাঃ 
(মাধূর্যাদি শবগুণালক্কারবিশিষ্টত্বেন মধুময়া:) 
বাচঃ পরমম অম্বতম্ ভবতি। (এতাঃ) 
নিগ্নিতবতঃ কিং স্থরগুরোঃ বাক অপি বিন্ময়পদম্? 

( কথং স্তবকরণে প্রবৃত্তিঃ সঞ্জাতা৷ তম্য কারণমাহ ) 
হে পুত্রমথন ! তবতঃ গুণকখন পুণ্যেন মম তু 
এতাং বাণীং রচয়ামি। পুনামি ইতি অর্থে অন্মিন 
( কার্ষে ) বুদ্ধিঃ ( কর্তা) ব্যবসিতা (স্তবকরণে 
উদ্তা )। 

তাবান্ছবাদ : হে শিব! পরম অমৃত স্বরূপ 
মধুময় তোমার কথার প্রতি অক্ষরই মধুসদৃশ 
বলিয়া সাধকের নিকট প্রতিফলিত ও প্রতীয়মান 
হয় প্রত্যক্ষীভূত। প্রতি পদে অতীব সুস্থাছু 
তোমার স্বরূপ প্রকাশ করিতে মানবের দুরের 

কথা, মনে হয়, দেবগুরু বৃহম্পতিও উহ! ভাবায় 
প্রকাশ করিতে বিস্মিত হুইয়৷ নিবৃত্ত হইয়াছেন। 
তথাপি হে ব্রিগুর হর! তোমার পবিত্র গুণ- 
মহিমা প্রকাশ করিলে আমার বাক্য পবিত্র হইবে 
এইজন্বই আমার, তোমার এই ভ্তবকরণে 
প্রচেষ্টা 

শিবমহিয়ঃ 

৪। তবৈশ্বর্যং যত্তজ্জগছ্দয়-রক্ষা-গ্রলয়রৎ 
্রয়ীবস্ত ব্যস্তং তিস্থযু গুণভিন্নাস্থ তন্থুযু। 
অভব্যানামশ্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং 

বিহস্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ | 
অন্বয়যুখে ব্যাখ্য। : জগছুদয়-রক্ষা-প্রলয়কুৎ (জগতঃ 

আকাশাদি মায়োস্তবন্ত বস্তনঃ ) উদয়ং (ক্থষ্টিং ) 
রক্ষাং (স্থিতিং) প্রলয়ং (সংহারং করোতীতি ) 

যৎ্ তব এখ্বর্যং তৎ তরী বস্ত (ত্রয়াণাং ব্দোনাং 

তাৎপর্ধেণ প্রতিপাগ্ঠং বস্ত ) গুণভিম্নান্থ ( সত্বরজ- 
তমোভি: ভিন্নাস্থ ) (নতু বস্তগত্যাভেদ ইত্যর্থ: ) 
তিস্থযু তনু (ক্রদ্দ বিষ্ুমহেশ্বরাখ্যান্থ মৃতিযু) 
ব্যস্তং ( বিবিচ্য ন্স্তং প্রকটিতমিতি যাব) হে 

বরদ! অভব্যানাম্ (অশস্মিন ভ্রিলোক্যে নাস্তি 

ভব্যঃ কল্যাণং যেষাং তেষাম্; নাস্তিকানাম্ 
ইতার্থ: ) একে জড়ধিয়ঃ (বুদ্ধিত্রান্তিজাতাঃ মূর্থাঃ) 
অশ্মিন (অন্মিন্ সুচিন্তিত বিষয়ে) রমণীয়ামূ্ 

(মনোহারিণীম্ অবস্থাং) বিহস্তং (নিরাকর্তুম্) 
অরমণীং ব্যাক্রোশীম্ (অহমহমিকয়া আক্ষে- 

পোক্তিম) বিদধতে (কুর্বতে ) (“কত্তরতিপ্রায়ে 
ক্রিয়াফলে” ইতি স্থত্রেণ বিদধাতেরাত্মনে- 

পদম্ )। 

ভাবাহ্ছবাদ : হে বরদ শিব! তোমার এশী 

শক্তির দ্বার পরিচালিত হইয়াই জগতের উৎপত্তি, 

রক্ষা ও প্রলয় সংঘটিত হয়। বেদ সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ__এই গুণত্রয়ের মাধ্যমে ব্রহ্ধা, বিষ ও 
মহ্শ্বরের চরিত্রাহথধ্যানে তোমার মহিমা বর্ণনে 
সর্বদাই সচেষ্ট । তথাপি অশ্রদ্ধেন্ন নাস্তিকগণের 

( বৌদ্ধগণের ) মধ্যে দুর্বুদ্ধিপরায়ণ কোন কোন 
অসদ্যক্তিগণ তোমার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের 
মাধূর্বকে অন্বীকার করিয়া অতীব কুৎসিত ও 
কদর্ধভাবে তাহার তীব্র সমালোচন। করিতে 
কার্পণ্য করে নাই। 

৫ | কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্তরিস্ববনং 

কিমাধারে! ধাতা স্থজতি কিমুপাদান ইতি চ 
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অতর্বৈশ্বর্ষে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ 

কৃতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্ মুখরয়তি মোহায় জগতঃ | 

অন্বয়যুখে ব্যাখ্যা : স খলু ধাতা (বিধাতা) 

কিং ত্রিভুবনং স্জতি? স খলু কিমীহঃ (কা 

ঈহা [ চেষ্টা? ইচ্ছা ] যল্ত)? কিমুপায়ঃ (কঃ 
উপায়ঃ সহকারি কারণমস্তেতি )? কিং কায়ঃ 
(কঃ কায়ঃ শরীরং যস্তেতি)? কিমাধার: 

(কঃ আধারো হধিকরণমস্যেতি )? কিমুপাদান: 
(কিমুপাদানং সমবাফ্িকারণং ত্বনাকারেণ 

নিপ্পান্যমস্তেতি )? অতকৈির্ষে ত্বয়ি ( সর্বতর্কা- 
গোচরে ত্বয়ি, “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্ত- 

কেনি যোজয়েৎ” ইতি ) অনবসর ছুঃস্থ: (নাস্তি 

অবসরঃ অবকাশঃ অন্য ইতি অনবসরঃ অর্থাৎ 

চঞ্চল: ) অতএব ছুংস্থঃ (ছৃষ্টত্বেন স্থিত; ) অয়ং 
কৃতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ (ছুষ্টবুদ্ধীন্) জগতঃ 

মোহায় মুখরয়তি (বাচালান্ করোতি ) 

ভাবানুবাদ : নান্তিকগণ বলেন, জগত্রষ্টা শিবের 

প্রচেষ্টারদি ও দেহগঠন কিন্পপ? তিনি কি 

উপায়ে এই ব্রিতৃবন স্থা করিয়াছিলেন এবং 

তাহার উপাদান কি ছিল? তাহার কার্ধাদির 

আধার কি ছিল? তিনি কোথায় রাখিয়া কার্ধাদি 

করিয়াছিলেন? 

হে শিব! এই সুন্দর জগতের সর্বত্র তোমার 

বিবিধ এই্বর্য তর্কীতীতভাবে দেদ্দীপ্যমান, তথাপি 

ুষ্টগ্রকুতিসম্পন্ন দুর্বৃদ্ধিবিশিষ্ট হতভাগ্য ব্যক্তিগণ 
সর্বদা এই সমস্ত কুতর্কত্বারা বাচালের ন্যায় মোহু- 

প্রাপ্ত হইয়া জগতের মধ্যে নাস্তিকতা প্রচারে 

সোচ্চার ! 

৬। অজন্মানে। লোকাঃ কিমবয়ববস্তোহপি জগতা- 

মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। 
অনীশো! ব৷ কুর্ধাদৃতুবনজননে কঃ পরিকরো 

যতো মন্দাত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরতে ইমে ॥ 

অন্বয়যুখে ব্যাখ্যা : অপি (প্রশ্নার্থে) অবয়ব- 

বন্তঃ লোকাঃ (ক্ষিত্যাদয়ঃ) কিং অজস্মানঃ 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

( জন্মহীনাঃ ) (কথং তৎ প্রতিপাদয়তি ) জগতা- 

মধিষ্ঠাতারম্ অনাদূত্য (অনপেক্ষ্য ) কিং 
ভববিধিঃ ( উৎপত্তিক্রিয়। ) ভবতি? (কিং কত্তারং 

বিনা তব জগতঃ উৎপত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যর্থ;)। 

অনীশো। বা (ঈশ্বরাদন্তঃ বা) কঃ ভৃবনজননে 
পরিকরমূ (আরম্তম) কুর্ধাৎ? যত: (ত্বং 

সর্বপ্রমাণসিদ্ধঃ তথাপি ত্বাং বিশ্বৃত্য ) ইমে মন্দা: 

(নাস্তিকাঃ বৌদ্ধাঃ) ত্বাং প্রতি সংশেরতে 

( সন্দেহবন্তঃ ) ইতি আশ্চর্যম্ ! 

ভাবানুবাদ : এই সব নাস্তিক অবয়বযুক্ত। 
তাহার্দিগকে বলিতে হইবে কি তাহারা জন্মগ্রহণ 

করে নাই? জগতের শ্ষ্টাকে অস্বীকার করিয়া 

কি জগৎ চলিতেছে? জগদীশ্বর ব্যতীত এই 

জগৎন্জনে কে বদ্ধপরিকর হইয়াছে অর্থাৎ 

গ্রচেষ্টা চালাইয়াছে? মন্দবুদ্ধিযুক্ত নাস্তিক বুদ্ধি- 

সম্পন্ন মানবগণ জগৎত্রষ্টীকেই অস্বীকার করিয়। 

তাহাদের মতবাদ প্রচারে সমুগ্যত । 

৭। ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈচিত্র্য দূজুকুটিলনানাপথযুষাং 
নৃণামেকে। গম্যত্বমসি পয়সামণণ্ব ইব ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : ত্রয়ী (অত্র বোত্রয়মুপ- 

লক্ষিতা, অষ্টাদশ বিদ্যা অপি অত্র বিবক্ষিতাঃ) 

সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ঞবমিতি চ প্রভিন্নে 

্রস্থানে (শাস্ত্রে) ইদং পরং পথ্যম্ ( হিতকরং, 

স্থগম্যং বা) অদঃ পরং পথ্যম্ ইতি ( বাস্তি )। 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ খজুকুটিলনানাপথযুষাং 

( খজবশ্চ কুটিলাশ্চ খঙজুকুটিলাঃ, খজুকুটিলাশ্চ 

নানাপথাশ্চ ইতি খদ্ভুকুটিল নানা পথা, তান্ 
জুযুস্তে ভজন্তীতি তেষাম্) নংণাম্ ত্বমসি একো 
গম্যঃ (একঃ এব উপাসনীয়ঃ) পয়সামর্ণব ইৰ 

( নদীনাং যথা অমুস্্রঃ এব সশ্মিলিতস্থানম্ )। 

ভাবান্ুবাদ : বেদ, সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির 

যোগশাস্ত্ আগম অর্থাৎ তন্ত্রশান্ত্র এবং বৈষ্ণব 
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সাধক সকল, বিভিন্ন মতের আশ্রয়ে কেহ বলি- 

য়াছেন, “এই মতই ঠিক অথবা এ মতই যথার্থ 

মঙ্গলদায়ক ।” এইভাবে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন 
লাধকগণ কেহ মরলপথে সাধনার পথ বাছিয়া 

লইয়াছেন, কেহ বা কুটিল পথে সাধনায় অগ্রসর 
হইয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন নদীর গতিপথ যেমন 
সমুদ্রগমনাভিলাফী সেইরূপ সব সাধকের মতবাদ 

ও চিন্তাধারা হে শিব ! তোমাতেই পরিণতিলাভ 

করিয়৷ পর্যবসিত হইয়াছে । 

মহোক্ষঃ খটবাঙ্গং পরশুরজিনং ভন্ম ফণিনঃ 

কপালং চেতীয়ত্তৰ বরদ তন্ত্রোপকরণম্। 

স্থরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু তবদ্ভ্রপ্রণিহিতাং 
নহি স্বাআরামং বিষয়মৃগতৃষ্ণ। ভ্রময়তি। 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ; হে বরদ! মহোক্ষঃ (মহান্ 

উচ্ষ: ), খাবাক্গং (ত্রিশূলম্ অন্ত্রবিশেষঃ বা), 
পরশ; (কুঠারঃ), অজিনং (মৃগচর্ম), ভম্থ, 
ফণিনঃ, কপালং ( মন্স্যশিরোহস্থি) চ ইতি ইয়ৎ 

তব তন্ত্রোপকরণম্ (কুটুম্বপালনশ্য উপকরণম্ )। 
স্বরাঃ ভবদভ্রগ্রনিহিতাং ( ভ্রুবিক্ষেপমাত্রেণ 

শিবমহিয়: ৩১ 

মমপিতাং) তাং তাম্ (অসাধারণীম্) খঞ্ধিং 
( সম্পত্তিম্) দধতি (ধারয়স্তি)। (ত্বমূ অতি 

দরিদ্র: তব ভূত্যাস্ত সর্বে স্ুরাত্মবতপ্রসাদাৎ সমৃদ্ধাঃ। 

যে৷ অন্যান ধনবতঃ করোতি স তদেবক্ষয়। অধিক 

ধনবান্ ভবতীতি প্রনিদ্ধম্ কিন্তু তব পক্ষে বিপ- 

রীতাম্ এতাম্ অবস্থাম ইত্যর্ঘঃ।) ন হি 
স্বাত্বারামং ([ সেআত্নি শ্বরূপে অর্থাৎ চিদা- 

নন্দ ঘনে ] আরমতি [ক্রীড়তি ] ইতি তথা 

তম্) বিষয়মৃগতৃষ্ণ (বিষয়া এব মৃগতৃষ্া, 
জলবুদ্ধা! গৃহ্মানা মরীচিক। ) ত্বাং ন ভ্রময়তি 

( মোহয়তি )। 

ভাবানুবাদ £ হেবর্দ! হে শিব! বিশাল ষণ্ড, 

ত্রিশূল, কুঠার, মৃগচর্ম, তশ্ম, সর্প এবং মানুষের 

মাথার খুলি লইয়া তোমার সংসার অর্থাৎ এই 
সকল তোমার সাধনার উপকরণ | দেবতামকল 

তোমার ভ্রভঙ্গীতে কত শত এখর্য হ্বার! এই্ব- 
শালী হুইয়। থাকেন, কিন্তু তুমি নিজেই আত্মারাম 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে চিরতৃপ্ত। তাই বিষয় 

মৃগতৃষ্ণা তোমার বিভ্রম জন্মাইতে পারে নাই। 

| ক্রমশঃ | 

দৃ1রতদলনদক্ষং দক্ষজাদভদোষধং 

কাঁতকাঁলকলঞ্কং কম্তকহন্রারকাস্তম:। 

পরহিতকরণায় প্রাণগ্রচ্ছেদপ্রীতং 
নতনয়ননিষৃন্তং নীলকণ্ঠং নমামঃ ॥ 

যিনি পাপনাশ করিতে সমথ, দক্ষকন্যা সতা--যাঁহাকে করকমল দান ঝাঁরয়াছেন, বান কাঁলর 

দোষসমূহ নাশ করেন, যান সুন্দর কহয়ারপস্পের মতো মনোহর, পরের কল্যাণের জন্য প্রাগতযাগ 

কাঁরতে যাঁহার সদাই প্রণীত, প্রণত ব্যান্তগণের মঙ্গলের জন্য সর্বদা যাঁহার দরদ্ট রাঁহয়াছে-সেই 

নীলকণ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি। 

- স্বামণ বিবেকানন্দ 



স্বামী বীরেশ্বরানন্বজীর প্রয়াণে 
উত্তরকাশী সাঁধু-সমাজের শ্রদ্ধাঞ্জলি 

দিবগত ১৩ মার্চ, ১১৬৫, শ্রী স্বামী বীরেধ্বরানন্দঞ্জী মহারাজের মহাসমাধিলাভের সংবাদে উত্তরাখণ্ডের 

সমগ্র সাধ্-সমাজ আঁতিভূত হন। ৯৭ মার্চ, অপরাছু ৪টায় উত্তরকাশণন্ছু "ববেকানল্দ-ডজনালয়ে' সাধ 

সমাজের সভাপাঁত গ্বামী অথণ্ডানন্দ পুরশীজর তত্বাবধানে 'বাভাষ সম্প্রদায়ের মহাত্বাগণের উপাচ্থিততে এক 
মহতণ গ্মরণ-সভার আয়োজন হয়োছল। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সভায় বহহ বিদগ্ধ লাধু তাঁদের স্তঃঞ্ফতে 

্রজ্ধা নিবেদন করেন ব্রহ্থালীন জ্বামী বীরেন্বরানন্দজীর উদ্দেশে । উত্ত সভায় মৃখা আঁতাথির আসনে হত 
হয়োঁছলেন দস্ডণ স্বামণ শ্রীমং শঞ্খদেব তীর্থজী মহারাজ । 

উত্তরকাশণ নাধ্-দমাজের আঁপত শ্রদ্ধা্জালর গারমর্ম' এখানে প্রকাশিত হচ্ছে 8 

্রহ্ধলীন শ্রীমৎ স্বামী কীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, 

ধাকে গত প্রায় ১৯ বখলর যাবৎ পরমাদর ও 

সম্মীনের সঙ্গে “প্রেসিডেপ্ট মহারাজ” বলা হত, 

সম্পগ্র ভারতবর্ষে ও বিশ্বের সুধী জগতে এক অনন্য 

ধর্মবেত্তা, মহান স্থিতপ্রজ্ঞ বিদ্বানরূপে চিরম্মরণীয় 

হয়ে থাকবেন। তার অসীম ধৈর্য, অটুট কর্ম- 
শক্তির ফলে দেশের অগণিত ধর্মপিপাস্থ নরনারী 

তাদের জীবনে দিশা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে। 

তিনি যুবাবস্থার প্রারস্ভেই শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্বে 

যোগদান করেন এবং জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা সারদা 

দেবীর কাছে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন । 

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামরুষ্জ পরমহংসদেবের এবং 

যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের 

উদঘাধিত মহা সমন্য়মূলক যুগধর্মের সবল একনিষ্ঠ 
সেবক রূপে তীদ্দের উজ্জল গবিমাযুক্ত পতাকা- 

বাহক হয়ে এক মহান ধর্মযোদ্ধা রূপে জীবনের 

শেষক্ষণ পর্ধস্ত যেভাবে তিনি আঘর্শ স্থাপন 

করেছেন তা অতুলনীয় এবং এই মহান জ্ঞান- 

যজ্ঞ কেব্লমাত্র পরমযোগী পুরুষের মাধ্যমেই 

সাধিত হওয়া সম্ভব । 

শাখত বেোস্ত-বাণীর প্রচার ও প্রপার 

তিনি শ্ত্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের 

যুগপোযোগী ভাষ্বের মাধ্যমে আজীবন অক্রান্ত- 

তাবেই করেছেন তাঁর রচিত বনু গ্রন্থের মাধ্যমে। 
জীবনুক্ত, অসঙ্গ, স্থিতপ্রজ্ঞ। দশাপ্রাপ্ত হয়েও 

তিনি যেরূপ দীর্ঘ নিরলস জীবনাদর্শ দেখিয়ে 

গেছেন তা স্বদেশের সর্বকালের মুযুক্ষ-সমাজে 
এক উজ্জল আলোকবতিকারূপে চির বিস্যমান 

থাকবে। গত ১২ জান্থআরি ১৯৮৫, বেলুড় মঠ- 

প্রাঙ্গণে অন্থষ্ঠিত যুবসম্মেলনে তিনি তার অস্তিম 
ভাষণে দেশের যুবকদের উদ্দেশে, নিজের মর্ম 

বাণীরূপে যে-উপদেশ-গাথা দিয়েছেন, তার জন্ঠ 

সমগ্র দেশবাসী চির কৃতজ্ঞ থাকবে। বর্তমান 

সময়ে যখন এক বিভ্রান্ত-_দিশাহার৷ পরিস্থিতির 

মধ্যে দেশের যুবসম্প্রদায় চালিত, সেই চরম 

মুহুর্তে তিনি তাদের সামনে এক অধ্যাত্ম আধর্শ 

ও মার্গের সন্ধান দিয়ে গেছেন। 

তার পাঞ্চভৌতিক শরীর যখন দুরারোগ্য 

ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অতিশয় জী- 

শীর্ণ দশাপ্রাণ্ড, তখনও ৯৩ বৎসর বয়সে তার এই 
অক্লান্ত জনসেবা ধর্মপ্রচারে একিষ্ঠতা, "আত্মনো 

মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮”*--এই মহান আদর্শের 

মূর্ত প্রকাশরূপে তার জীবন বর্তমান ও আগামী" 
কালে দেশবাসী তথা সত্যপ্রেমী সাধু-সমাজের 

চির পৎপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। অসীম প্রেম, 

জ্ঞান-দীপ্তি এবং সুমধুর আচরণে তিনি সকলের 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] বেলুড় মঠে সমাধিস্থল দর্শনে ২৩৩ 

হদয়-জয়ী পুরুষ ছিলেন। তীর মহাপ্রয়াণে সমগ্র আত্ম। স্থ-টিৎ-আননান্বরূপ ব্রদ্ধে চির-শাস্তিতে 
দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বিরাজমান থাকুক। | 

পরমেশ্বরের নিকট আমাদের একাস্তিক ও শাস্তি: শান্তি; শাস্তি; | 
প্রার্থনা, ্ রদ্ষলীন শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্শজী 

মহারাজের সমুজ্জল জীবনাদর্শ যেন দেশের ্বাঃ স্বামী অথগ্ুসচ্দ 

সত্যান্থেষী যুবকর্দের জীবনে উজ্জ্বল প্রেরণান্রোত- সভাপতি, উত্তরকাশী সাধু-সমাজ 

রূপে চির-বিষ্কমান থাকে । তার মহান পবিজ্র ১৭, ৩. ৮৫ 

বেলুড় মঠে সমাধিস্থল দর্শনে 
(স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণের পরে ) 

শ্রীকালীসাধন ঘোষ 

প্রবীণ ভন্ত, কমঁ ও সাহিতাসেবশ। 

স্পবিভ্র ভূমিখণ্ডে সন্্যাসীর অন্তিম শয়ান, 
আোতঙ্ষিনী প্রবাহিতা । বুকে তার শ্মশানের ফুল । 
তোমার করুণাছায়ে প্রচ্ছায়িত এ মহাপ্রয়াণ 
ভক্তের বিষাদে স্তব্ধ হল আজ মৌন উপকূল । 

যদি এই হৃদয়ের স্মৃতিটুকু নিয়ে কোন দিন 

আষাটে কি শ্রাবণের সজল সঙ্গীত 

আমাকে উতলা করে, মেঘাচ্ছন্ন হয় নিশিদিন 
আশীর্বাণীর মন্ত্রে স্বপ্নে দিয়ো অয্নান ইঙ্গিত 

জীবনযাত্রার পথে, অতিক্রান্ত নহেক নির্বাধ 

সূর্ষের আহিকগতি তীব্র বেগে করে চক্রমন 

পাথেয় সম্বল জানি একমাত্র তব আশীর্বাদ 

শুভক্কর দৈববাণী নিরস্তর স্মরণ-মনন ! 

আমি রব পথপার্শে 

অর্থপত্র লয়ে রিক্ত হাতে 
হে আচার্ষদেব মোর দীনভক্তি 

যাবে তব সাথে । 



ভালা! গাঙে 

চিরন্তন ক্রাহিনী 
দেবগণের শক্ষিপরীক্ষ। 

অঙ্ৃরদের অবশেষে দেবগণ জয়ী হুলেন। 

হারিয়ে গুর। ফিরে এসেছেন । 

জয় হয়েছে । অতএব আনন্দ, আনন্দ এবং 

আনন্দ। স্বর্গে শুধু আনন্দ। যুদ্ধের শান্তি 
অস্ত অপগত। দেবগণ পরিতৃপ্ত । 

অবশেষে হর্ষের ম্রোত এক সময় স্তিমিত 

হয়ে এল । মন গেল ভিন্নতর বিষয়ে । দেবগণ 

জিতেছেন । কিন্ত কার প্রাপ্য কতখানি কৃতিত্ব? 

বিবাদ শুরু হল। দেবে দেবে বিবাদ । 

ইন্দ্র বললেন : আমি জিতেছি। 

অস্ত্রি বললেন £ রাখ রাখ, জিতেছি আসলে 

আমি 

বাছু বললেন : প্রকৃত জয়ী আমি 

এই রকম সবাই লিপু হলেন সম্মান পাবার ছন্দে । 

সবাই আত্মপ্রসাদে মগ্ন এবং অন্ধ। 

ব্যাপারটি মহেশ্বরের কানে গেল। তিনি 

কিঞধিৎ মজা পেলেন। যক্ষের বেশে স্বয়ং 

মহাদেব এলেন ঘটনাস্থলে । 

উনি বললেন : বিবাদে প্রয়োজন নেই। 

তোমাদের কার বীধবত্তা কতখানি তা এখুনি 
প্রমাণিত হবে। 

একগুচ্ছ তৃণ রাখলেন মাটির উপর। 

বললেন : নাড়াও, পোড়াও--যিনি পারবেন 

তাঁকেই জয়ী বলে ধর। হবে। 

ইন্দ্র রেগে অস্থির হলেন। কোথাকার কে 

এক যক্ষ ! ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছে পরিহাস করতে ! 

ইন্দ্র উপহাস করে খুব একচোট শুনিয়েও 

দিলেন। তারপর অগ্রসর হলেন। কিন্ত 

মুহূর্তে ইন্দ্রের মনোভাব বদলে গেল। যা ভেবে- 

ছিলেন আসলে ব্যাপারটি তা নয়। ইন্দ্র বহু 
চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তৃণটিকে 

হাতে তোল! দূরের কথা৷ মনে মনেও তুলতে 
পারলেন ন! তিনি। 

অপমানে দেবরাজ লাল হলেন। বনজ 

তুললেন। বজ্র পড়ল তৃণের উপর। ইন্দ্র ও 

দেবগণ হতভম্ব হলেন। বজ্র নিতান্তই যেন 

লজ্জা পেয়ে নিস্তেজ হয়ে একপাশে পড়ে রইল। 

তৃণটির কিছুই হল না। 

ইন্্ের মুখ চুন হল। আসান ইন্ত্র অবনত- 
মন্তকে কালো মুখে দাড়িয়ে রইলেন। মুহুর্তে 

মুহূর্তে তার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মতো 

বিস্ময় খেলে যাঁচ্ছিল। 

অগ্নি এলেন এগিয়ে। প্রচণ্ড আগুন জলে 

উঠল। লেলিহান শিখায় যেন সমগ্র চরাচর দখ 

হবে। কিন্তু অগ্নির অহংকারও চূর্ণ হল। সামান্ 
একগাছি তৃণকে তিনি কিছুই করতে পারলেন না। 

বায়ু ধেয়ে এলেন। ঝঞ্ার প্রমত্ততা বিস্তার 

করে বায়ু এলেন। কিন্ত ব্যর্থ হলেন তিনিও। 

তৃণটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতেও তিনি 
পারলেন না। 

সমস্ত দেবতা এলেন এগিয়ে । দেবগক্তির 

অপমানে সবাই আত্মহারা । সামার্থ একগুচ্ছ 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

তৃণ, অথচ তার মুখে ব্যর্থ হল দেবতাদের তাবৎ 

শক্তি] গুঁরা শত সহত্র অস্ত্রে চতুর্দিক অন্ধকার 
করে তুললেন। যেন প্রলয় উপস্থিত হয়েছে। 

সাগর উল! হুল, বায়ু পাগল হল, আগুন জলল। 

কাতর কপোতের মতো চরাচর কাপতে থাকল। 

ইন্জ ক্রোধে অপমানে উত্তেজিত হয়ে সেই 
যক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন : কে তুমি? 

চোখের পলক ফেলার সময়টুকুও পেরুল না । 
যক্ষ অস্তহিত হলেন । 

দেবতারা বিমূঢ়। স্তব্ধ বিস্ময়ে গুরা তাকিয়ে 

রইলেন। মুহুর্তের মধ্যেই দেখলেন আকাশের 
প্রান্তে এক রঙ্গণী। দিব্য সাজে অলংকারে অনস্ত 

শোভা বিকীর্ণ করতে করতে সেই রমণী দেব- 

মণ্ডলীর দৃ্িপথে পতিত হলেন। ক্রমে উদ্ভাসিত 
হতে থাকলেন । 

দেবগণ বুঝলেন, উনি উমা, পরমেশ্বরী | গুরা 

নানাগ্রসঙ্গে ২৩৫ 

এগিয়ে গেলেন। গুদের মনে তখনও বিস্ময়ের 

ঘনীভূত সেই মেঘখণ্ড। পুরা শুধালেন : এ 
যক্ষ কে? 

দেবীর মুখে মিটি হাসির একটি রেশ খেলে 
-গেল। বললেন : উনিই সব কিছুর যূলে। 

তোমাদদেরও অগোচর উনি। অন্তরালে থেকে 

এঁ মহান পুরুষই সংসারের চাকাকে ঘোরাচ্ছেন। 

তার ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু উঠছে, পড়ছে, গড়ছে, 

ভাঙছে । 

দেবীও অন্তহিত হলেন । দেবগণ যেন তলিয়ে 
গিয়েছিলেন কোথায়। অবশেষে তেসে উঠলেন। 
দেখলেন £: আলোর সমুদ্রে গুর। স্নান করছেন। 

[ শিবপুরাণের বায়বীয় সংহিতা অবলম্বনে 

উপাখ্যানটি প্রকাশিত হল। কেনোপনিষদের 

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে বণিত আখ্যান তুলনীয়-_. 
সেখানে কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ লক্ষণীয়। ] 

স্মারতি-সধগ্যান 
ত্যাগের আদর্শ এবং শ্রী্ীম। 

ভ্রম ত্যাগের ভারকে খুব সমাদর 
করতেন। ত্যাগে অন্প্রাণিত ব্যক্তিদের তিনি 

উৎসাহ দিতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 
সবাই বলে ঠাকুর ধর্ম-সমন্বয়ের জন্য জগতে 

এসেছিলেন ; কিন্তু নান। ধর্মমতে তিনি যে সাধন 
করেছিলেন, সে কোনও মতলব করে নয়। 

অন্তান্ত ধর্মের সাধকরা ভগবানকে কেমন করে 

ডাকেন এটি জানবার বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল 
তার--তারই জন্ত তিনি নান। ধর্মমতে সাধন 

করেন। সবধর্ম একই লক্ষ্যের অভিমুখী, এটি 

প্রমাণ করবার উদ্দেশ্ত মাত্র নিয়েই তিনি একাজ 
করেননি । সাধন করে অবশ্ত তিনি এ সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হুন,--সে-ফল তিনি পেয়েছেন কাজটি 
করতে গিষ্কে । কেমন করে বিভিন্ন ধর্মে ভগবানকে 
ডাক! হক্ন। সেটি জানবার জন্তই তিনি নান! ধর্ম 

সাধন করেন--আর সাধন করে এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হন যে, সব ধর্মই সাধককে একই চরম 
লক্ষ্যে পৌছে দেয়। কিন্ত ্রত্রীমা৷ বলেন, এটিই 
প্রশ্রঠাকুরের প্রধান শিক্ষা নয়। প্রীত্রীমায়ের 
মতে তীর প্রধান শিক্ষা হল ত্যাগ--ষা তিনি 

নিজের জীবনে মূর্ত করে গিয়েছেন । এ-যুগের 

জগৎকে তিনি তার এ শ্রেষ্ঠ আদর্শটি দিয়েছেন। 
্রশ্রীমা বলতেন, পূর্ব পূর্ব অবতারে এই রকম 
ত্যাগ কদাচিৎ প্রকাশ পেয়েছে। এমনটি দেখা 
গিয়েছে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই । 

'স্বামীজী বলতেন, ত্যাগ আর সেবা জাতির 

আদর্শ; এই দুই আদর্শ যদি অঙ্ষপ্ন থাকে তাহলে 

সব কিছু ঠিক থাকবে। শ্রীঞ্ীমায়ের জীবনও 

ছিল ত্যাগের মূর্ত প্রকাশ। আজ স্বার্থপরতা 
এবং যত রকম দূর্নীতিমূলক প্রবৃত্বি সার! 
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পৃথিবীকে গ্রাম করতে বসেছে, স্বভাবতই এখন 
আমাদের সামনে এই রকম উচ্চ ত্যাগের 

আঘধর্শেরই বিশেষ প্রয়োজন । 

“যে-কথা! আগেই বলেছি, শ্রীপ্রীমা ত্যাগের 
তাবটিকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহ 
দিতেন। একবার পূর্ববঙ্ষের, অর্থাৎ এখনকার 
বাংলাদেশের কোনও একটি অঞ্চল থেকে একটি 
যুবক মায়ের বাড়িতে এসেছিলেন। সংসার 

ত্যাগ করে হৃমীকেশ বা এ-সব দিকে কোথাও 
গিয়ে তপশ্যাদি করতে তিনি খুব আগ্রহী । 
এদিকে জানা গেল ষে, যুবকটি বিবাহিত-_ত্ুর 
একটি সন্তানও আছে। অতএব এই নিয়ে 
স্থানীয় লোকদের মধ্যে বেশ কথা শুরু হয়ে 
গেল। সবাই প্রশ্ন তুলল__-এমন গৃহস্থ লোক 
কেমন করে লব ত্যাগ করবেন? তীর পক্ষে 

সাধু হওয়! সম্ভবপর কিনা_ ইত্যাদি । শ্রশ্রীম। 
কিন্ত নীরব ছিলেন_-তীর মধ্যে কোনও প্রতি- 
কিয়া দেখ। গেল না। কিছুদিন বাদে ওখানকার 
এসব উত্তেজনা একটু কমলে মা নিজেই সব 
বিতর্কের অবসান ঘটালেন । যুৰকটিকে শ্রশ্রিমা 
নিজ হাতে গেরুয়া! গ্রদান করে স্ববীকেশে চলে 
যেতেই নির্দেশ দিলেন। উত্তরকালে সেদিনের 
সেই ত্যাগী যুবকটিকে দেখা গিয়েছে, রামকু- 
সঙ্ঘের একজন বি'ণষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় সাধু রূপে । 

'জগ্নরামবাটার আর একটি যুবকের কথা 
বলছি। খুব ভাল ছেলে, চমৎকার গান করত, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৪র্থ সংখা! 

সবাই ভালবামত তাকে । হঠাৎ একদিন সে 

নিরুদ্দেশ ; কেউ জানতে পারল ন|, কোথায় সে 

চলে গেল! বছর কয়েক পরে সে আবার 

গ্রামে ফিরে এসেছে । তখন তো! তাকে নিয়ে 

খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। বু লোক তাকে ঘিরে 
ধরেছে-যেন ঘেরাও করেছে--আর প্রশ্নবাণে 

অতিষ্ঠ করে তুলেছে । চারিদিকের কলরবে 
ীপ্রীমায়েরও কৌতুহল হল। সাধারণত তিনি 
অন্যের বাড়িতে যেতেন না-_কিস্ধ লেদিন তিনি 

এ প্রতিবেনীর বাড়ির উঠোনে গিয়ে উপস্থিত 

হলেন। ম|। দেখলেন--সবাই মিলে ছেলেটিকে 

জেরা করছে, কেন সেবাড়ি ত্যাগ করে চলে 

গেল, এত বছর কোথায় ছিল, কি করেছে 

ইত্যাদি। প্রীশ্রীমা প্রথমে কিছুই কথা বলেননি-- 

একেবারে চুপ হয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি 

ছেলেটিকে সন্মেহে বললেন--“বাবা সাধু হয়ে 
খুব ভাল করেছ।” একই কথা তিনি তিনবার 
উচ্চারণ করেছিলেন। মায়ের বাড়িতে প্রসাদ 

পাবার জন্য তাকে বিকেলে যেতে বললেন । 

“ভক্তের! যখন তাদের মেয়েদের বিঝাহের 

জন্ত স্থপাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, এইসব দুঃখের 

কথা মাকে জানাতেন, তিনি তখন বলতেন : 

“কেন এরা এমন বলে? নিবেদিতার স্কুলে কেন 

পাঠিয়ে দেয় না ?”--এই ছিল তার মনোভাব ।, 
[ শ্ীমৎ স্বামী বীরেশ্বরাননাজীর মুখে শ্রুত 

মাতৃ-প্রসঙ্গ থেকে সংগৃহীত ] 

জান-বিওগন 
লৌহুমিজ্রিত লবণ 

লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতা রোগ 

(£0801019 ) পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা 
যায়। ভারতবধষে শিশুদের মধ্যে শতকরা 

৪০ থেকে ৬* জন, যুবতী মেয়েদের মধ্যে 
শতকরা ২৫ থেকে ৩৭ জন এবং অন্তঃসব। 

নারীদের মধ্যে (গর্ভকালের শেষ তিনমাসে ) 

শতকরা ৫* জন এই রোগে ভূগে থাকে। 
গ্রামাঞ্চলে রক্তাল্পতা রোগের প্রাছুর্ভাব আরও 

বেশি। ভারতের মতো দেশে মানুষের শরীরে 

লৌছ্ের অভাব মেটাবার সবচেয়ে সহজ উপায় 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

হচ্ছে কোন সাধারণ খাগ্ের মাধ্যমে এটি গ্রহণ 

করানো এবং এ-ব্যাপারে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট থাচ্চ- 
মাধ্যম হচ্ছে লবণ। হায়দরাবাদের ন্যাশনাল 

ইন্র্টটিটিউট অব নিউট্টরপন (৪619081 11800805 

01 [8৫21001) কিভাবে এই জাতীয় প্রকল্পটিকে 

কার্ধকরী করা যায় তা নিয়ে সম্প্রতি পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা করেছেন। তারা কয়েকটি এলাকার 

মানুষের খাবার লবণে আগে থেকেই লৌহ 

মিশিয়ে দিয়ে--সেই সেই জায়গার বাসিন্দাদের 
মধ্যে-_-রক্তার্লত! রোগের স্বল্পতা লক্ষ্য করেছেন। 

এরা নিশি দিচ্ছেন, লবণের মাধ্যমে একজন 

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের শরীরে প্রতিদিন ১২--১৫ 

মিলিগ্রাম অতিরিক্ত লৌহ যাতে প্রবেশ করে 

সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে । 

রক্তের হিমোগ্লোবিন (78610981961 ) 

যার মধ্যে লৌহ আছে, কমে গেলে রক্তাল্পতা 
হয়। রূক্তাল্পতা হলে মান্ষের কর্মশক্তি কমে 

নানাগ্রসঙ্গে ২৩৭ 

যায়,গভিণী নারীর নানা! রোগ-_এমনকি 
মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, গর্ভজাত সম্ভান কম 

গজনের হয় ও সেই শিশু নানারকম অস্থুখে কষ্ট 

পায়। শৈশবকালে রক্ত কম থাকলে শিশুদের 

মানসিক গঠন ও শিখিবার ক্ষমতা কমে যায়। 

তাছাড়া রক্তাল্পতা হলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ 

ক্ষমতা (110000106 00180619109 ) হাস পায়। 

অবশ্ঠ ইন্জেকমন দিয়েও শরীরে লৌহ 
ঢুকান যায়। কিন্তু এইভাবে শরীরে লৌহ 

ঢুকিয়ে দেওয়। হলে রক্তে লৌহাংশের পরিমাণ 

আকম্মিক বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে-_যার 

কুফল অত্যন্ত মারাত্মক। পক্ষান্তরে লবণের 

মাধ্যমে শরীরে লৌহ গেলে কোন খারাপ ফলের 

সম্ভাবনা থাকে না। তাই লৌহমিশ্রিত লবণই 

সমধিক বিজ্ঞানসম্মত । 
[ 80100) ৩5, [২8(101891 [1)8111015 

০1 510০0, 2189 1982-_-অবলম্বনে | ] 

দেশ-বিদেশ 
আজকের অস্ট্রেলিস। 

ভাঙা-গড়ার প্রান কোন 

ইতিহাস নেই। প্রাকৃতিক শান্ত ও হ্থন্দর 
পরিবেশকে নই করে বিপ্রবের মধ্য দিয়ে কোন 

নতুন সভ্যতারও জন্ম হয়নি এখানে । কোন 

বিদেশী শক্রর ছারা এখানকার মানুষ আক্রান্ত 

বা শানিতও হয়নি । নান! দেশ থেকে বিদেশীর। 

অস্ট্রেলিয়ায় বসতি স্থাপন করতে এসেছে । ক্রমে 
তারাই আদিবাসীদের জাক়্গা-জমি দখল করে 

নিয়ে তাদের গভীর বনে-জঙ্গলৈ সরে যেতে 

বাধ্য করেছে। এইভাবেই বিদেশীর। অস্ট্রেলিয়ায় 
প্রভাব বিস্তার করে আনছিল। 

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সরকার আদিবাসীদের 
উন্নতিকল্পে যথে্ট সাহায্য করছে। আদিবাসীদের 

বংশ যাতে একেবারে লোপ পেয়ে না যায়ঃ তার 

জন্ত সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । তাদের জায়গা 

জমি, অর্থ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি দিয়ে উন্নয়নের দিকে 

নিয়ে যাওয়ার নানারকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। 

অস্ট্রেলিয়া মাত্র ছুই শতাববীর একটি নবীন 

দেশ। কোন ধনী সম্প্রদায় বা সন্ত্রাম্ত বংশ 

বিশেষের দ্বার বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া শাসিত হয় 

না। এই দেশ গণতন্ত্রের নিয়মে চলে। কিছু 

কিছু ব্যক্তি এখানে বংশ পরম্পরায় ধনী, কিন্ত 

আইনের দৃষ্টিতে তার বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধার 
অধিকারী নয়।, সবার সমান অধিকার । কোন 

হোটেলে খেতে গেলে কমনওয়েলথের মন্ত্রীরা 

যে-স্থযোগ-নুবিধা পায় সাধারণ নাগরিকও 

তাই পায়। 

একজন সাধারণ নাগরিককে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, 



২৩৮ 

অর্থ-খণ, শ্রমের মন্তুরী গ্রভৃতি এমন দেওয়! হয 

যাতে সে স্বাভাবিক উপায়ে অচিরেই নিজের 

পায়ে ঠাড়াতে পারে,-দীর্ঘকাল তাকে পর- 

মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয়। জনসাধারণকে 

নানারকম সাহাষ্য দিয়ে সরকার বিভিন্ন রকম জন- 

সেবামূলক কাজেও তাদের উৎসাহ প্রপ্গান করে । 

অস্ট্রেলিয়ায় পুরুষদের মতে! মেয়েরা জনলেবা 
কন্সার সুযোগ পায় না। তাদের ধারণা যে-সব 

মেয়ের! মাতৃত্ব লাভ করেছে, তার! যদি বাইরে 
কাজ করে তাহলে সংসার অবহেলিত হবে। 

ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করার অন্থবিধা 

হবে। তাই দেখা যায়, অস্ততঃ ১৯৬৩গ্রীষ্টাবধ পর্যস্ত 

সেখানকার মরকার মেয়েদের জনসেবামূলক 
কর্মে নিরুৎসাহী ছিল। যদিও নীতিগতভাবে 

বলা হয় যে, ছেলে-মেয়ে উভয়ই চাকরির ক্ষেত্রে 

সমান সযোগ-স্থবিধার অর্ধিকারী, কিন্তু কার্যত 

মেয়েদের জন্য উজ্জল কোন সম্ভাবনা নেই-_ 
এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও। সেখানে মেয়েদের 

ওকালতি করায় বাধা, কিন্ত তারা বিধানসভার 

সদস্য হতে পারে । গ্রামাঞ্চলে মেগ়েদের ' কোন 

হযোগই নেই। সেখানে তাদের বিধিনিষেধ 

আরও বেশি । মেয়েরা ঘর-সংসারের তত্বাবধান 

ও পারিবারিক খেত-খামারে কাজ করে। 

১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রতি 

জেলায় বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু 

হয়েছিল। তাতে ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে 

দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে সরকারী স্কুলে 

পড়তে উৎসাহী হয়। ১** বছর পরে, অর্থাৎ 
১৯৭৩ ্রীষ্টাব্ধে *১৩০*টি সরকারী প্রাথমিক ও 
উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ২২ লক্ষ ছেলে-মেয়ে পড়ে। 
এঁ স্বুলগুলিতে শিক্ষকসংখ্য। ১ লক্ষ ৫ ছাজার। 

এছাড়া বেশ কয়েক হাজার স্কুল চালায় 

মিশনারীরা। সেখানেও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী 

পড়ে এবং শিক্ষকসংখ্যাও বহু। এখন সেখানে 

উদ্বোধন [৮৭তম ব্ব--৪র্ঘ সংখ্যা 

কমপক্ষে ১৮টি বিশ্ববিস্তালয়। ছাত্রছাক্জীর সংখ্যা 

১ লক্ষ ৪৩হাজার। এদের মধ্যে কিছু আংশিক 

সময়ের জন্য পড়, ছাত্রছাত্রীও আছে। ৩০০টি 
টেকনিক্যাল স্থল ও কলেজে বহু ছাত্রছাত্রী 
জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বী হওয়ার উপযোগী বিডির 

কারিগরি ও প্রযুক্তি বিদ্াও শেখে । উচ্চমাধ্যমিক 
স্থুলগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিস্তা শেখানো 

হয় যাতে স্কুলজীবন শেষ করেই ছাত্রছাত্রীর 
জীবিকার পথ বেছে নিতে পারে । 

অস্ট্রেলিয়া একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। তা 
সত্বেও এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার । ১৯৭৪- 

৭৫-এর গণনায় বেকারের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ 

৩* হাজার দেখা গিয়েছিল। 

অস্ট্রেলিয়ায় কৃষি উৎপাদন খুব ভাল। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখানে চাষ করা হয়। 
এখানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। বিদেশেও 
রগ্ডানি হয়। খাগ্যবস্তও বিদেশে রগ্ডানি হয়। 

এখানে কলা ও আনারস পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় । 

অস্ট্রেলিয়ায় চাষের জমি প্রচুর হলেও জলা- 
ভাবে সব জমিতে চাষ কর] যায় না। পরিত্যক্ত 

জমিতে গু, ভেড়া! প্রভৃতি চরানো৷ হয়। 
অস্ট্রেলিয়ার খনিজ সম্পদ হচ্ছে-_সোনা, 

কয়লা, লোহা, ইউরানিয়াম, নিকেল প্রভৃতি । 

অস্ট্রেলিয়া সরকার বেকার-ভাতা দেয়, বিক- 
লাঙ্গ, কঠিন রোগগ্রস্ত সহায়সম্বলহীন রোগীদের 
এবং বত ব্যক্তির সৎকারের জন্ত অর্থসাহায্য করে। 

এখানকার মানুষ খেলাধূলাকে খুব ভান- 
বাসে। ক্রিকেট, টেনিদ, ফুটবল, ঘোড়-দৌড়, 
নৌ-চালনা প্রভৃতি এখানকার মানুষের অতি 
প্রিয় খেল! । ফুটবল খেল! দর্শকদের সবচেয়ে 
বেশি আকর্ষণ করে। ক্লাবস্তরে ক্রিকেট খুব 
জনপ্রিয়। তবে টেস্ট খেল! প্রায় সবধ্ঞরের 
মাষকে আকধণ করে । 
অস্ট্রেলিয়ার মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী । শতকরা 

৯৮৮ হরীটধর্মে চিনির দ্রারা 
বৌদ্ধর্মে বিশ্বার্সী। 
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বাংলায় অনুবাদ করলে গ্রন্থখানির নাম 

সম্ভবত বল! যায়: শ্রীদারদা দেবী--পরমাশ্চর্য 

একটি সত্বা। পরমা প্রকতি--যিনি জনতাপ- 

হরণের জন্য কপাবশে মানবীর বেশে অবতীর্ণ 

হয়েছেন; তক্তি-জ্ঞান-অভয়দাত্রী_-মানুষকে 

ধিনি 'মানহ'শ" হবার পথ দেখিয়েছেন; প্রজ্ঞার 

গ্রতিমৃতি-সংসারের জালাযস্ত্রণার মধ্যে সকল 
কর্ঠব্যে স্থিত থেকেও যিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত 
থেকেছেন; সমদথিনী ও দয়াস্বরূপা-ধার 

ভালবাসা পাত্রীপান্রনিবিশেষে নকলের প্রতি 
বধিত সেই জননী প্রীদারদ। দেবীকে কি বিশেষ 
একটি আখ্যায় সম্যক চিহ্নিত করা যায়? যায় 
না বলেই বুঝি 'পরামাশ্চর্ধ' শব্টির প্রয়োগ । 
যা অনির্বচনীয় তাকেই আমর! বলি পরমাশ্চর্ধ। 

অনির্ঘচনীয় বলতেই আমাদের মনে হয় ব্রন্ধ। 
বদ্ধ কা, শ্রীরামকষদেব বলেছেন, তা মুখে বলা 

যায় না। প্রাচীন সতাত্রষ্ঠী শান্তকাররাও 

জানতেন, আদি-অন্তহীন, নামরূপের অতীত সেই 
এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাকে কোনও বাক্যের 

বন্ধনে ধরা যায় না, বর্ণনা করা যায় ন| 
বিশেষণের মাধ্যমে । যিনি একমাত্র শুদ্ধ 

চৈতন্যের গোচর, ধাকে অতীন্ত্রিয় বোধে বোধ 
করতে হয়, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ধকে তবে 
নির্দেশিত করা হবে কেমন করে? শান্ত্কাররা 
তার জন্ত আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষুদ্র; নিরাভরণ 

একটি শব্ধের : তৎ। ঠিক তেমনই বুঝি 
শ্রীসারদা দেবীর অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব বা সত্তাকে 
আমরা আপন করে নিতে পারি একাক্ষর একটি 
আহ্বানের মাধ্যমে £ মা। 

শ্ীত্রীম৷ সারদা দেবীকে শ্রীরামক্ণদেব দেবী- 
জ্ঞানে পূজা করেছিলেন, পৃজান্তে মায়ের চরণে 
শিবেদন করেছিলেন তার তপন্তার ফল। তবুও 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেকেই ্রপ্রীমাকে চিনে নিতে 
পারেননি, পারেননি তার স্বরূপ, তার মহিম! 
সম্যক উপলব্ধি করতে । ( উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম 
এক্ষেত্রে অবশ্ঠই স্বামী বিবেকানন্দ"সহ 
শ্রঠাকুরের কয়েকজন লীলাসহচর |) তিনি 
তীর মুখমণ্ডল যেমন অবগুঠনের অন্তরালে গ্র্রচ্ছন্ন 
রাখতেন, তেমনই ঢেকে রাখতেন তার 
আধ্যাত্মিক স্বরূপ মায়ার আবরণে । মহামায়া 
_তিনি নিজে ধরা না দিলে কি তীকে ধরা 
যায়? ক্রমে শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর-_ 
ক₹্পা করে তিনি কখন কখন নিজেকে প্রকাশ 
করেছেন ভাগ্যবান কোন কোন ভক্তের 

কাছে। এক্দা-অন্তরালবতিনী সারদা দেবী 
তখন ক্রমবর্ধমান ভক্তমণ্ডলের এবং শরণাগতের 



২৪৩ 

আশ্রয়, রামরুষ্ণ-সংঘ-জননী | শ্রশ্রীমায়ের লীলা- 

সংবরণের পর তার জীবনচরিত ও শ্বৃতিকথাধর্মী 
লেখা একে একে প্রকাশ পেতে থাকে । বিশেষ 

করে শ্রশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষপৃতি উৎসবের সময় 
(১৯৫৩) থেকে তীর বিষয়ে একদিকে যেমন 

সভায় সভায় ভাবগন্ভীর আলোচনার প্রয়াস লক্ষ্য 

করা গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তৎপরত। দেখ। 

গিয়েছে রচনাদি ও গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রেও। 

অনির্বচনীয়। শ্রশ্রীমাকে দীর্ঘকাল ধরে দেশে- 

বিদেশে সাধুভক্ত-স্থধী নানাজনে নানাভাবে 
বুঝতে চেষ্টা করেছেন তীদদের লেখার মাধ্যমে । 

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে সন্নিবেশিত অন্ুরূপ 

প্রায় একশত রচনার সংকলন আলোচ্য এই 

গ্রন্থখানি ৷ 

সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রস্থের 

প্রথম অধ্যায়ে শ্রীত্রীম। প্রসঙ্গে শ্রারামরুষ্দেবের 

ত্রয়োদশ পার্ধদের (ন্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী 

ব্দ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী 

সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ ) রচনা অথবা 

উক্তি স্থান পেয়েছে । কী দৃষ্টিতে তারা শ্রীশ্রীমাকে 
দেখেছেন তার একটি পরিচয় পাঁওয়! যায় এই 

স্বল্প পরিসর কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান লেখাগুলির 
মাধ্যমে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত শ্রীশ্রমায়ের 
সম্পর্কে কয়েকটি অসামান্ত স্থৃতিকথা | স্মৃতিচারণ 

করেছেন ধারা, তার সকলেই শ্রশ্রীমায়ের 

কপাপ্রাপ্ত; একজন (শ্রীমতী সরযুবালা ) ছাড়া 

সকলেই রামকৃষ্ণ-নংঘের নন্ন্যাপী (স্বামী বিরজা- 

নন্দ, স্বামী মাধবানন, স্বামী ' বীরেশ্বরানন্দ, 

স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী অপূর্বা- 

নন্দ প্রভৃতি )। এদের স্থতিচারণের মধ্য দিয়ে 

ফুটে উঠেছে জানদাত্রী শ্রীশ্রিমায়ের রূপটি, সেই 
সঙ্গে তার অন্তহীন ভালবাসার একটি অপা ধিব, 

হৃদয়স্পর্শী চিত্র | তৃতীয় অধ্যায়ে আছে রামকৃষণ- 

সংঘের সন্গাসীদের লেখা পনেরটি জ্ঞানগর্ত, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৪র্থ সংখ্যা 

মনোগ্রাহী প্রবন্ধ। অধিকাংশ প্রবন্ধ বিভিন্ন 
সময়ে প্রবুদ্ধ ভারত? অথবা “ব্দোস্ত কেশরী? 
পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখকদের মধ্যে আছেন 
স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী নিখিলানন, স্বামী বিশু্ধা- 
নন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী গ্রেমেশানন্দ, 
স্বামী গন্ভীরানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী তপস্তা- 

নন্দ ও স্বামী হিরথায়ানন্দ । ( এই প্রসঙ্গে স্বামী 

হিরগ্য়ানন্দের আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা 
যেতে পারে, যোট গ্রস্থের প্রারস্তে প্রদত্ত |) 

সর্বপল্লি রাধাকষ্জন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
টি. এম. পি. মহাদেবন, অনির্বাণ, দিলীপকুমার 

রায়, কালিদাস মাগ, ভগিনী নিবেদিত। ও 

রোম] রোলণ-সহ দেশ-বিদেশের নানা মনীষী ও 
ভক্তের রচনা নিয়ে গণিত গ্রস্থের চতুর্থ অধ্যায় । 
তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি শ্রীশ্রীমায়ের 
দেবী-মানবী চরিত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত 

করেছে। 
১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্ধে বেদান্ত কেশরী” পত্রিকায় 

শরশ্রীমা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর হিসাবে 

পাশ্চাত্য মহিলাতক্তদ্দের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। 

প্রশ্নটি ছিল: শ্রীশ্ীমাকে পাশ্চাত্য মহিল। 

হিসাবে আপনার কী মনে হয়? আটজন 

মহিলাভক্ত এই আলোচনায় যোগ দেন। পরে 

অন্রূপ একটি আলোচনার আয়োজন করা হয় 

প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার পক্ষ একে। বিষয় 

ছিল: শ্রশ্রমায়ের জীবন থেকে সর্বাধিক 

প্রেরণা্দায়ক যা আশি পেয়েছি । ১৯৬৮ থেকে 

১৯৭০-_এই ছুই বছর ধরে উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন 

জনের বক্তব্য পত্রিকাটিতে প্রকাশ করা হয়। 
আলোচনায় যোগ দেন দেশ-বিদেশের জানিগুণী 
উনিশ ব্যক্তি : স্ত্রী, পুরুষ ; নাধু। গৃহী। উল্ত 
ছুই প্রসঙ্গে রচিত আলোচনামূলক নিবন্ধগুলি 

স্থান পেয়েছে যথাক্রমে পঞ্চম ও যষ্ঠ অধ্যায়ে । 

প্রত্যেকটি রচনার একটি নিজস্ব আবেদন আছে, 
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যা পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে । লেখক/লেখিকার 

নিজগ্ব দৃিতঙ্গীও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সপ্তম ও 
শেষ অধ্যায় প্রীশ্রিমায়ের অনুধ্যানমূলক ছয়টি 
নিবন্ধ নিয়ে গঠিত ; লেখক স্বামী বুধানন্দ_ 
যিনি এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন এবং আরম্ত 

করেন সেই পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজ। তাঁর 

আরদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করেছেন ম্বামী হান । 

গ্রন্থটির পরিশিষ্টের তৃতীয় পর্যায়ে ভগিনী 

নিবেদিতার কয়েকটি পব্রের কিছু অংশ সাজিয়ে 

দেওয়া হয়েছে ; এইসব পত্রাংশে আছে প্রীশ্রীমা 

সম্পর্কে তার সমশ্রদ্ধ, সানুরাগ উল্লেখ । শ্রীশ্রীমা 

তার চোখে একটি পরম আদর্শ ও পবিত্রতার 

প্রতিমৃতি। পরিশিষ্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে 
আমেরিক। থেকে শ্রশ্রীমাকে লেখা তার সেই 

অসাধারণ পত্রটি, রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের 

পাঠকদের কাছে যেটি স্থুপরিচিত। 

গ্রন্থটির সম্পাদনায় যত্তবের ছাপম্প্ট। এই 
প্রসঙ্গে পরিশিষ্টের শেষাংশে লেখক-পরিচিতি ও 

বিশেষ নাম ও শকের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য । 
তবে ছুঃখের বিষয়, গ্রন্থের অধিকাংশ রচনার 

ক্ষেত্রে উৎসের নির্দেশ-সহ সম্পূর্ণ উল্লেখস্ুচী 
দেওয়! হয়নি । জিজ্ঞাস্থ পাঠকর। এই অভাব 

বিশেষ করেই বোধ করতে পারেন। বইটির 
ব্রণ পরিচ্ছন্ন, ছাপার ভুল খুবই কম। রামানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত প্রচ্ছদটি সুন্দর | 

কিঞ্চদদিধিক পাঁচশত পৃষ্ঠার এই রচনা- 

সংকলনে নানা প্রসঙ্গের পুমরুল্পেখ পাঠক অবস্থাই 
লক্ষ্য করবেন। এই ধরনের গ্রন্থে পুমরুক্তি 

অবশ্তন্ভাবী। তাছাড়া উচ্চভাবের পরিস্ফুটনে 
পুনরুক্তি কার্ধকরও। প্রসঙ্গত বল! যায়, স্বামী 

বি্যাত্মানন্ব-সহ অনেকেই শ্রীশ্রীমায়ের অবিস্মরণীয় 
শেষ উপদেশের উল্লেখ করেছেন ; “যদি শাস্তি 

চা...কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে 
নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। 

ণ 
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কেউ পর নয়,''জগৎ তোমার ।” স্বামী 

বিস্াত্বানন্দ জানিয়েছেন, ফ্রাঙ্নের বেদাস্ত-কেন্দে 

প্রতিদিন আহারের পূর্বে 'রন্ধার্পণমূ-*. মন্ত্রটির 
পর জশ্রীমায়ের ওই উপদেশটিও ফরাসী ভাষায় 

মন্ত্রে মতো উচ্চারণ করা হয়। বস্তত, 
ীপ্রীমায়ের প্রতি উপদেশ, প্রতি বাণী মন্ত্রের 

মতো | মন্ত্র বার বার শুনতে শুনতেই তো মনের 

মালিন্ত দুর হয় ! 
--জ্রীজ্যোতির্ময় বনু রায় 

প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক 

লোকাক্সত রামকৃষ্ণ _পাঁবরকুমার ঘোষ। 
প্রকাশক : সজনী, ৪ ভূপেন বোস এভিনহ্য, কাঁলিকাতা- 

৭০০০০৪ । পৃঃ ১০৬ ; মূল্য : ১৪০০ টাকা। 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনীগ্রস্থ “শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণলীলাপ্রলঙ্গে” আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত- 

ব্দোস্তমতে সাধন শেষে একাদিক্রমে ছ-মাপকাল 

নিধিকল্প সমাধিভূমিতে অবস্থানের পর যখন 
চেতনার সাধারণ স্তরে ফিরে এলেন, তখন তিনি 

সর্বক্ষণ সহ্জভাবেই সর্বজীবের সঙ্গে এমন 
একাত্মত। অনুভব করতেন যে, একদিন যখন তাঁর 

সামনে ছজন মাঝি বিবাদ করতে করতে 

একজন অপরকে আঘাত করল, তিনি যন্ত্রণায় 

চীৎকার করে উঠলেন ; প্রহ্হত মাঝির সমস্ত 

যন্ত্রণা তিনি নিজ অঙ্গে অনুভব করেছিলেন। 

এটি তার অদ্বৈত অন্ৃভৃতির জীবন্ত প্রমাণ, 
প্রমাণ যে সর্বজীবে একই চৈতন্য সত্তা বিগ্যমান, 

যার ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “জীবই 

শিব” । ঘটনাটি রোম! রোলার মতে গভীর 

তাৎপর্ষপূর্ণ। এপপ্রসঙ্গে এক আলোচনায় 

(40%% [৪ 901৬৪” ) রোল বলেন যে, “একদিন 

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মান্ধষের সঙ্গে বিষুক্ত হয়ে 

অত্যাচার ও শোষণের হাতিয়ারে পরিণত 

হয়েছিল, রামক্ষ্জের 'জীবই শিব বাণী মানুষকে 

ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্বার যুক্ত করে তার অবসান 
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ঘটাল।” রামরুষ্ণের অনুভূতির আলোকে 
বেদান্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বললেন, “প্রতি 

জীবে একই স্কপ্ত শক্তি নিহিত আছে, স্থতরাং 

কোন বিশেষ অধিকারের দাবীর কোন ভিত্তি 

নেই, বেদাস্ত সকলেরই একই অধিকারের কথা 

বলে।” অর্থাৎ বেদান্ত প্রয়োগের বাস্তব ফলশ্রুতি 

হল এক সাম্যসমাজ। তিনি তার পাশ্চাত্য 

দেশে সমাজ-বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে এসে লব্ধ 

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরও বললেন, “সমস্ত 

শোষিত মান্য ও সমাজ-বিপ্রবীগণ তাদের 

অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য বেদাস্তের বাণীই 

চাইছেন।” পরে ৮1০01 81069 [0102 

রামরুষ্জ সম্পর্কে এক আলোচনায় স্ুম্পষ্টভাষায় 

বলেন যে, “রামকুষ্জের অন্থরাগিগণ সাংস্কৃতিক 

উপায়ে সাম্যসমাজ আনতে দায়বদ্ধ” 

সুতরাং সন্দেহ নেই রামকুঞ্জ-বিবেকানন্দের 

বাণী এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের বাণী। কিন্তু তা 

অধৈতবেদাস্তের বাস্তব অন্গভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সমাজ-বিপ্রবের জন্তয 

আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন আছে এবং তার জন্য 

বস্তবাদ অপরিহার্য নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে রামরুষ্ণের জীবন ও বাণীর 

এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিকেই উড়িয়ে দেওয়া 

হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থে বেদান্ত কথাটিই 
অন্ুচ্চারিত। গ্রন্থ-পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা 

হয়েছে, “সভ্যতার নতুন দিকৃনির্দেশের প্রশ্নে 

রামকৃষের প্রাসঙ্গিকতা সম্পূর্ণ বন্তবাদী 

দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত” প্রাজ্জ লেখক 

প্রারস্তে সুম্পষ্ট বলেছেন, “এই গ্রন্থে আমি 

পরমহংস, ব্রহ্মজ্ঞানী, অবতার রামকুষ্ণের কথা 

বলছি না, আমি একান্তভাবে লৌকিক ও 

লোকায়ত রামকৃষ্ণের কথা৷ বলছি।” গ্রন্থটি পাঠ 

করলেই বোঝা যায় যে, “লোকায়ত' কথাটি 

'বস্তবাদী” কথাটির সমার্থক বলে ধরা হয়েছে । 

উদ্বোধন ্ ৮৭তম বধ-”5র্থ সংখ্যা 

এ বস্তবা্দী ব্যাখ্যার উদ্দেশ্ত দেখানে! হয়েছে 
যে, রামকৃষখ “লোকায়ত” মত অর্থাৎ বস্তবাদের 

ধারক ও বাহক । সেজন্ই প্রারস্তে বল হয়েছে 

যে, রামকৃষ্খ যে অশিক্ষিত ছিলেন এবং 

অশিক্ষিতা বুন্দা ঝি ইংরেজী শিক্ষিত মহেন্দ্রনাথকে 

যে রামকৃষ্ণের ঘরে আহ্বান করছে ( কথামত 

১ম ভাগ )--তা এঁতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

লেখকের মতে রামকষ্খ পাচহাজার বছরের 

মানবসভ্যতাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন-__ 
তার প্রমাণ তিনি “লিপি? ধাতু ও 0890 76205 
যার উপর ভিত্তি করে স্থমেরীয় হতে কম্যুনিস্ট 

সত্যতা পর্যন্ত আন্দোলিত, তাকে বর্জন 

করেছেন। তিনি নাকি শুধুমাত্র বাংলার আদিম 
নিষারদ জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং 

তিনি একদিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন আধুনিক 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, অপরদিকে বৈদিক 
সংস্কৃতিকেও। লেখকের সিদ্ধান্ত রামকৃষ্ণ শোষণ- 

ভিত্তিক, শ্রেণীবিভেদভিত্তিক, শ্রেণীসংগ্রামে পূর্ণ 
সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে 'মানবতা”ভিত্তিক 

সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং এভাবে 
সভ্যতার পালাবদলের সুচনা করেছেন। এর 

প্রমাণ তিনি “টাক মাটি, মাটি টাকা” বলে 
টাকাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পুঁজিবাদকে 

আক্রমণ করেছেন ! রামকৃষ্ণ যে ধাতু স্পর্শ 

করতে পারতেন না তা থেকেই নাকি বোঝা 

যায় যে, স্থমেরীয় সভ্যতার কাল হতে এ পর্যস্ত 

মানবেতিহাসে ও সমাজে শ্রেণীবিভেদ, শ্রেণী- 
সংগ্রাম ও অসাম্যের মূল কারণ নাকি তিনি 
জানতেন । এবং তিনি নাকি এও জানতেন 

যে, “শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্রবের মাধ্যমেও 

সভ্যতার উত্তরণ সম্ভব নয়।” সেজন্যই নাকি 

তিনি “দল গড়েননি, রাজনীতি ও অর্থনীতি 

সম্বন্ধে তথাকথিত সত্যতার ধারকবাহকদের সঙ্গে 

কথা বলতেই সম্মত হননি।” একথা বলার 
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উদ্দেন্ট যে, রামকঞ্চ মূলত রাজনীতি বা! অর্থনীতি 
সম্বন্ধে অ-সচেতন ব্যক্তি নন, কেবল তথাকথিত 
সভ্যতার ধারকবাহুকদের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে 
কথা বলতে আপত্তি ছিল। 

রামকৃষ্ণ শুধু রাজনীতি সচেতনই নন, তিনি 
বিভ্বোহ্ীও। লেখকের মতে তিনি যে জ্ঞান- 
অজ্ঞান, শুচি-অস্তুচি, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি প্রচলিত 
সব মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করেছেন “এটি তার 
বিজ্বোহী মানসতার বড় পরিচয়।” এবং শুধু 
সামাজিক, রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব নয়, মানুষের কল্পিত 
ঈশ্বরতন্ত্র থেকে তিনি মানুষকে মুক্ত করে তার 
বিদ্রোহকে সমগ্রতা দান করেন ।” 

লেখকের মতে রামকৃষ্জের ইতিহাস-সচেতনতাও 
ছিল এবং তিনি “সংসারত্যাগী সন্গ্যাসী না 
হয়েও (?)” তিনি যে “চট্টোপাধ্যায়” উপাধি ত্যাগ 
করেন তা তার গুঢ় ইতিহাস-চেতনারই স্বাক্ষর । 
“কারণ তা করে তিনি তার এঁতিহাসিক পরিচয় 
অর্থাৎ তার খাঁটি নিষাদজাতিত্ব পুনরুদ্ধার 
করেছেন 1” লেখকের মতে বাঙালী রামরুফ্ণই 
বিশ্বের, তার ভারতীয়ত্ব অনুচ্চারিত । 

রামকৃষ্ণের গ্রীষ্টসাধনার কারণ নাকি তিনি 
হুগলী জেলার লোক-_যেখানে শ্রীরামপুরের 
শ্ী্টায় মিশন সক্রিয় ছিল। দেখা যাচ্ছে, 
তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রত্যাখান করলেও 
্ী্টায় মিশনারী প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। 
প্রশ্ন করা যেতে পারে, তিনি ইসলাম ধর্মমতে 
সাধনা করেম কোন প্রভাবে? স্ববিরোধিতা 
এরকম মনগড়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। 
ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় তিনি “যজধৃমকলঙ্কিত” 
বৈদিক যুগকে কোন আমল দেননি আর 
উপনিষদের অস্তিত্বকে ম্বীকারই করেননি, 
স্বীকৃতি দিয়েছেন একমাত্র বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যকে, 
শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির নাম সম্পূর্ণ অন্থচ্চারিত। 
তথ্যকে উড়িয়ে দেওয়া, ইতিহাসকে অস্বীকার 
করা--এরই নাম হল বস্তবাদী ব্যাখ্য। ! 

লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেছেন যে, রাম- 
কষ্ণের এতিহাসিক পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ 
হল এই ঘটন! যে, তিনি কালীমন্দিরে “সামরিক 
কুচের তঙ্গীতে দণ্ডায়মান সশস্ত্র এক দেবীর 
পৃজ|” করেছেন, এবং “নিজেও তিনি সশস্ত্র, হাতে 
খডঠা”। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ব্যারাকপুরে 
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মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাহীদের অত্যুতথান ঘটল 
এবং “সিপানই, কৃষক, শ্রমিকেরা ও অপরাপর 
ভারতীয়রা অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে" দীড়াল। 
ছুটি ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নাকি অস্বীকার করা 
যায় না। বস্তবাদী কল্পনা কত বল্সাহীন--এ 
তারই একটি প্রমাণ ! 

রামরুষ্ণ তার দেহত্যাগের পূর্বে বলেছিলেন, 
“তিনিই ঈশ্বর” । উক্তিটির উপর লেখকের 
সিদ্ধান্ত-__“দারিজ্র্য, ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন রামকৃষ 
যদি ঈশ্বর হন তবে সব মানুষই ঈশ্বরত্ের 
অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছে ।” স্থতরাং লেখকের 

মত রামকৃষ বলেছেন, “মান্ষই ঈশ্বর” । এবং 
লেখকের দু মত, “মানুষই ঈশ্বর”__এই বাণীর 
মধ্যে রামকৃষ্ণের 10618191951০81 বিদ্রোহের 
অন্তিম পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ তিনি রুশো, 
বদ্লেয়ের, মাকুইিস্ ডি সেড ভঙ্টভয়েস্থি, নীৎসে 
প্রভৃতি অপর 1779680)95108] বিভ্রোহীদের 
সমগোত্র। এই সকল পূর্বস্থরীর। যা বলেছেন তার 
সার কথা--“ভগবান লজিকবিহীন, অন্তায়কখ, 
নিষ্ঠুর" ; “মৃত্যু ও হিংসা” তীর অন্ত্র। 

লেখকের বিশ্বাস, ভগবদিশ্বাসীর! চেয়েছিলেন, 
পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, আর 
আধুনিক বিপ্লবীরা চেয়েছেন গ্ভসের রাজ্য । 
রামরুষ্জ মানুষের এই কামনা! নাকি জানতেন 
এবং মানুষের ইশ্বর-বিভ্রোহের মূল কারণও 
জানতেন । তিনি নাকি “সেই বিদ্রোহের অস্তি্ 
পর্ষস্ত গিয়েছিলেন ।” তার “মানুষই ঈশ্বর”__ 
এই বাণীর “আঘাতে কল্পিত দেবদেবীতন্তর 
পুরোহিততন্ত্র, বর্ণ ও শ্রেণী, প্রতু ও দাসতন্তর, 
দমন-পীড়নকারী রাষ্ট্রতন্ত্ সই ধূলোয় লুটোয়।” 
লেখক সেজন্ত সমালোচন। করেছেন, “রামকষের 

বাণীর প্রচার ও অঙ্শীলনের দায়িত্ব নিয়ে যারা 
মঠমন্দির গড়েছেন'''সে মহতী বাণীর গতিশীল 
আগ্নেয়দপ তারা এখনো অনুভব করেননি |” 
“তীর। রামকুষ্ণকে এস্টারিশমেণ্টের খাচায় বন্দী 
করার ব/বস্থা” করেছেন এবং “সে বন্দীশাল! থেকে 
কপট তক্তির ছুর্গ থেকে আপামর জনসাধারণের 
সংগ্রামের সাথী রামকৃষ্ক দলিত মানবভাগ্যের 
বিরুদ্ধে তার আপোষহীন বিজ্রোছের বাণী নিয়ে 
পথে ও জনপদে ধাবমান হবার জন্য প্রতীক্ষমান।” 
এর অর্থ পাঠকের! বুঝে নিন। 



২৪৪ 

রামকষ্জের ধর্মচেতন] প্রসঙ্গে লেখক প্রশ্ন 
তুলেছেন (প্রশ্নটি তার রামকুষের বিরুদ্ধেই বলে 
মনে হয়)। রামকুষ্ণ বলেছেন, “মানুষই ঈশ্বর 
“তা মাছষকেই যখন এত বিশ্বাস তাহলে জগৎ ও 
জীবনকে লক্ষ্যবস্ত ব্লতে কি বাধা ছিল? কেন 
ঈশ্বরের ঘেরাটোপ দিয়ে জগৎকে দেখব?” প্রশ্ন 
তুলেই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, রামরুষ্ের 
ঈশ্বরের ধারণা কি ছিল। তার মতে, "রামকৃষ্ণ 
ঈশ্বর বলতে বুঝেছেন চেতন। বা চৈতন্তকে” এবং 
“একদিন এ ঠচতন্তের চিহ্মাত্র ছিল না”, “মহা- 
শূন্যে গ্যাস ও ধূলিকণার মধ্যে হুদুর সম্ভাবনারূপে 
নিহিত ছিল এই সৌরমগ্ডল ও পৃথিবী” এবং 
“অসস্ভবের সীম! পেরিয়ে এই চৈতন্তের উন্মীলন”। 
কোন্ যুক্তি ও তর্কের উপর ভিত্তি করে লেখক 
রামকৃষ্ণের ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে এই অভিনব তত্ব 
উদ্ভাবন। করলেন ত৷ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন 
মনে করেননি । সত্য কথ! হল এই যে, উদ্ভাবনের 
পশ্চাতে কোন যুক্তি-তর্ক, তথা-্রমাণ নেই। 
আছে একমাত্র বস্তবাদী অন্ধবিশ্বাস ও বল্পাহীন 
অলীক করনা যা সত্য থেকে বহু দুরে নিয়ে যায়। 

লেখকের অপর বিশ্বাস কালী মত্যের দেবত।, 
যেহেতু কালী প্রাকনগরসভ্যতার দেবী। 
রামকৃ্চ নাকি কালীকে স্বীকার করে বিশ্বকে 
জানিয়েছেন তিনি মত্যকেই ও মানুষকে আপনার 
বলে মনে করেন । 

যুক্তি-বিচার ও তথ্য-প্রমাণকে যথেচ্ছ উপেক্ষা 
করায় এ বস্তবাদী ব্যাখ্যা কোথাও বিশ্বাসযোগ্য 
হয়ে ওঠেনি, যদিও গ্রহ-নক্ষত্রের উদ্ভব, 
মাঁনবসভ্যতার উন্নীলন ও বিকাশ, বাঙালী 
জাতির আদি ইতিহাপ, স্থমেরীয় ও সিন্কুসভ্যতার 
আলোচনা, লিপির উদ্ভব, ফরাসী-রুশ-চীন বিপ্রব,, 
রুণ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ, “মাও জে দঙের” 

সাংস্কৃতিক বিপ্রবের মহিমা, মার্কসবাদ একটি 
একেশ্বরবাদী ধর্ম, ইসলামে আল্লার ধারণা, ধর্মের 
বিকাশের ইতিহাস প্রতৃতি হরেকরকম বিষয়ে 
অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় গ্রন্থখানি ঠেসে 
দেওয়া হয়েছে সম্ত্রম ও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই | 

তথাকথিত বস্তুবাদী 'যুক্তি-বিচার' সত্য থেকে 
কত দূরে নিয়ে যায়_-এ বইখানি তার স্মপ্পষ্ট 
প্রমাণ। কোন্ যুক্তিতে ধরা হবে রামরুষণ শুধু 
কাশী উপামক যেখানে তিনি বৈষ্বমতে, 
তন্্রমতে, . ব্োস্তমতেও সাধনা করেছেন? 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৪র্ঘ সংখ্যা 

তোতাপুরীর নিকট থেকে রামরুফ সঙ্গযাস গ্রহণ 
করেছিলেন, তবু কেন বলা হুল-_“তিনি সংসার- 
ত্যাগী সন্ন্যাসী নন ?” ভারতে সঙ্্যাসীদের চির” 

রামরুষ্ণ তাই করেছিলেন, তবুও কোন্ যুক্তিবলে 
বলা হুল, তিনি তার আদি নিষাদজাতিত্বের 
পরিচয় উদ্ধার করবার জন্য তা করেছেন? যিনি 
বৈদিকমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তিনি বৈদিক. 
সংস্কৃতি প্রত্যাখ)ণান করেছেন বল। যায় কি করে? 
এ সকলের কোনিও সন্তোষজনক উত্তর এ গ্রন্থে 
পাওয়া যাবে না। স্থৃতরাং কোন সমালোচক যদি 
বলেন যে, যুক্তি-বিচার ও তথ্য-প্রমাণের কোন 
পরোয়া না করে লেখক যা উপস্থিত করেছেন 
তা নিছক গল্পমাত্র, তাহলে তাকে দোষ দেওয়। 
যাবে না। 

প্রশ্ন জাগে, কেন এই কল্পিত বস্তবাদী রাম- 
কষ্ণকে হ্ত্টির অপপ্রয়াস ? এর উত্তর মিপবে গ্রস্থ- 
পরিচিতি প্রসঙ্গে এই উক্তিটির মধ্যে-_-“অগ্যাবধি 
প্রবাহিত সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্জের 
প্রতিপক্ষ বুদ্ধ, যীশু বা মহম্মদ নয়, প্রতিপক্ষ 
নৃতন কালের নবধর্মগুরু'১ কার্প মার্কল।” এতদিন 
বস্তবাদী ইতিহাস প্রণেতার! রামকৃষ্ণকে মখ্য। 
দিয়েছিলেন “মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রতিনিধি” 
বলে। আজ তারা 80809£5 পাণ্টেছেন, তার! 
আজ বলছেন, রামকৃষ্ণ বস্তবাদী, তিনি বিদ্রোহী, 
তিনি বিপ্লবের ধ্বজাপতাকাবাহী। তাহলে 
রামকৃষ্ণের কি রইল, তিনি বিলীন হয়ে গেলেন 
বস্তবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে । এই বিপ্লবী বস্তবার্দী 
মতবাদের গ্রবর্তকরা যা বলেছেন তিনিও তাই 
বলেছেন-__এই হল রামকৃষ্জের কৃতিত্ব । এভাবে 
তাঁকে বিলীন করে দেবার চেষ্টা অভিনব বটে ! 
এ প্রচেষ্টা চলতে থাকুক, ততদিনে রামরুষ্ের 
প্রভাবও আরও বাড়তে থাকবে, কারণ রামকৃষ 
মিটিয়েছেন মান্ষের অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা, দিয়েছেন তার 
প্রকৃত পরিচয়, আর দিয়েছেন-সাম্য, শাস্তি ও 
মুক্তির মন্ত্র। মানবতার উৎসমূলে তার প্রেরণ। । 

এ গ্রন্থের একমাত্র প্রশংসার দ্দিক--অতি 

উচ্চমানের ছাপা ও বীধাই। | 

শ্রীমতী সাস্বনা দাশগুপ্ত 
।যেধুন কলেজের অথনপীত বিভাগের ভূতপূৰ" অধ্যাপিকা । 
চ্যামী বিবেকানন্দ ও ভাঁগনী নিযোপতা বিষয়ক 'বাঁশন্ট 

পাবোৌধকা | 



লোকাস্তরিত মঠাধীশ পুজ্যপাদ স্বামী 
'বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির ত্রয়োদশ 
দিবসে গত ২৫ মার্চ শীশ্রঠাকুরের বিশেষ পৃজা, 
হোম, পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হ্য়। 

সারাদিনব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠান-স্থচীর মাধ্যমে 
দিনটি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্থিত গাস্তীর্ষের সঙ্গে উদ্যাপিত 
হয়। মঠ ও মিশনের :বিভিন্ন শাখাকেন্ত্র থেকে 

বহু সন্ন্যাসি-ব্দ্ষচারী এই উপলক্ষে বেলুড়মঠে 
উপস্থিত হন। সকাল থেকে প্রায় ছুই লক্ষাধিক 
তক্ত নরনারী এ দিন বেলুড়মঠে আসেন। 

গঙ্গাতটস্থ সমাধিপীঠ চন্ত্রাতপ এবং পত্র-পুষ্পা্ি 
মণ্ডিত করে ন্থচারুরূপে সঙ্জিত করা হয়। 

পৃজ্যপাদ মহারাজের শয়নকক্ষে ও সমাধিপীঠে 
শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্থদীর্ধ সারিতে দীড়িয়ে 

সহম্্র সহম্র নরনারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শাস্ত 

হবশৃঙ্খলভাবে অপেক্ষারত দেখা যায়। মধ্যাহ্থে 
প্রায় ৬ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। 

অপরাকে মঃপ্রাঙ্গণে স্নির্সিত বিশাল মগ্ডপ- 
তলে এক মহতী ম্মরণ-সভার আয়োজন করা! 

ইয়। এই সভায় 'পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
উতেশানন্দজী মহারাজ। স্বামী গন্তীরানন্দজী 
মহারাজ অন্বস্থতাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হতে ন 
পারলেও ত্বার লিখিত একটি বাণী সভায় পঠিত 
হয়েছিল। পাঠ করেছিলেন স্বামী গহনানন্দ। 

বরামক্ুষ্তমতও 
ব্ামকু্ণ মিশন সংবাদ 

(জষ্টব্য : উদ্বোধন? চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যা )। এই 
সভায় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 

প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন স্বামী বন্দনানন্দ, 

স্বামী আত্মস্থানন্দ ও স্বামী গহনানন্দ তাদের 

স্বৃতিচারণের মাধ্যমে । সভায় উপস্থিত. কয়েক 

সহম্র নরনারী তক্তি-আগ্গুত-চিত্তে স্বৃতিকথাগুলি 

শ্রবণ করেন। 

সভাশেষে শ্রীমন্দিরে আরাত্রিকাস্তে এদিনের 

স্থতি-উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। “ম্বামী বীরেশ্বরানন্ধ' 

শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-পুস্তিকাও 

এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। 

ছাত্রকৃতিত্ব 
মেঘালয় বোর্ড অব্ স্কুল এগজামিনেশন্স-এর 

১৯৮৫-র এইচ. এল. সি. পরীক্ষায় চেরাপুজী 

রামকৃষ্ণ মিশনের ছুটি ছাত্র ২য় ও ৫ম স্থান 

অধিকার করেছে এবং উপজাতির তালিকায় 

এ বিষ্ভালয় থেকে তিনটি ছাত্র ১ম, ২য় এবং 
১০ম স্থান লাভ করেছে। 

উৎসব 

টাকী (২৪ পরগন|) রামরু্ষ মিশন 
আশ্রমে গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ছুদিনব্যাপী 

ীপ্রঠাকুরের ১৫তম আবির্ভীব-তিথি নান। 

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ছুদিনের 
ধর্মসভায় বক্তা ছিলেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দ, 

স্বামী আত্মগ্রভানন্দ, স্বামী অমরানন্দ প্রমুখ 
সঙ্গ্যাসিবৃন্দ। 
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উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--5র্থ সংখা 

আবির্ভাব-তিথি ও পুজাদির সূচী 
বাংল। ১৩৯২ সাল, ইংরেজী ১৯৮৫-৮৬ খ্রীঃ 

তিথিকত্য 
শ্রীশঙ্করাচার্ধ বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী ১২ বৈশাখ বৃহষ্পতিবার ২৫ এপ্রিল ১৯৮৫ 

শ্ীবদ্ধদেব বৈশাখ পুণিমা ২১ বৈশাখ শনিবার  9৪মে ” 
স্বামী রামরুষ্ণানন্দ আধাঢ কৃষ্ণ ভ্রয়োদশী ৩ আযাঢ় সোমবার ১৫ জুলাই 
স্বামী নিরঞনানন্দ শ্রাবণ পৃণিমা ১৪ ভাত্র শুক্রবার 

শ্রাবণ রুষ্ণাইমী ২২ভান্র শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর ৮ 

স্বামী অৈতানন্দ শ্রাবণ কৃষণ চতুর্দশী ২৮ভান্র শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর * 

স্বামী অভেদানন্দ ভাত্র কৃষ্ণা নবমী ২২ আশ্বিন মঙ্গলবার ৮ অক্টোবর * 

স্বামী অথগ্ডানন্দ  ভাব্র অমাবন্তা ২৮ আশ্বিন মোমবার ১৪ অক্টোবর ” 

স্বামী স্থবোধানন্দ কাতিক শুক্লা ঘাশী ৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ২৪ নভেম্বর 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাতিক শুর চতুর্দশী ১০ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ২৬ নভেম্বর ৮ 

স্বামী প্রেমানন্না অগ্রহায়ণ শুক! নবী ৫ পৌষ জ্ক্রবার ২* ডিসেম্বর ” 
রি ৯ পৌষ মঙ্গলবার ২৪ ডিসেম্বর ” 

শ্ীজীম। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী ১৯ পৌষ শুক্রবার ৩জান্থআরি ১৯৮৬ 

স্বামী শিবানন্দ অগ্রহায়ণকৃষ্ণা একাদশী ২২ পৌষ সোমবার ৬জাঙ্গআরি ”* 

স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লা যী ২মাঘ বৃহম্পতিবার ১৬জানুআরি ” 
স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লা চতুর্শী ১০মাঘ শুক্রবার ২৪জানুআরি * 
ভীজ্রীত্বামীজী পৌষ রুষ্ণ। সপ্তমী ১৮মাঘ শনিবার ১ ফেব্রুআরি » 

স্বামী ব্রন্ধানন্দ মাঘ শুক্লা ছিতীয়া ২"মাঘ সোমবার ১০ ফেব্রুআরি ৮ 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুক্লা চতুর্থী ২৯ মাঘ বুধবার ১২ ফেব্রুআরি ৮ 

স্বামী অদ্ভুতান্দ মাধী পৃণিমা ১২ ফাস্তন সোমবার ২৪ ফেব্রুআরি ” 

র ফান্ন শু দ্বিতীয়! ২৮ফান্ধন বুধবার ১২ মাচ ” 

(গ্রশ্রঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব) ২চৈত্র রবিবার ১৬মার্চ ্ 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রহ্ন দোল পৃপিমা ১২ চৈত্র বুধবার ২৬মার্চ রর 

স্বামী যোগানন্দ ফাল্গন কষ চতুর্থী ১৫ চৈত্র শনিবার ২৯ মার্চ 

পুজা-কত্য 

শ্ীঃ বৈশাখ অমাবন্তা ৫ জাষ্ঠ রবিবার ১৯মে ১৯৮৫ 

আনযাজআ। জ্যেষ্ঠ পৃণিমা ২ জ্যেষ্ঠ সোমবার ৩ জুন % 

আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ৩কাতিক রবিবার ২* অক্টোবর  ” 

্রশ্রীকালীপূজা দীপাদ্ধিতা অমাবন্ত। ২৫ কাতিক সোমবার ১১ নভেম্বর. ”* 

শ্রীীদরন্থতীপুজা মাঘ শুরা পঞ্চমী ১ফাস্তন বৃহষ্পতিবার ১৩ ফেব্রুআরি ১৯৮৬ 

পীপ্রশিবরাজি মাঘ কষা চতুরশি ২৪ ফাস্ধন শনিবার ৮মার্চ 8 



বৈশাখ, ১৩৯২ ] 

আশ ও পুনর্বাসন 

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ভ্রাপঃ মান্রাজ 
ত্যাগরাজনগর রামকুষ্ণ মিশন আশ্রম ্রীলক্কা 
থেকে মন্দাপম, শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক 

শরণীর্থীকে প্রাথমিক সেবাদি করে চলেছেন । 
১৩৯৪৭ জন শরণার্থীর জন্ত রদ্ধিত খাবার 

ছাড়াও তাদের মধ্যে ৬ কিলোগ্রাম চাল, 

২০০টি বান্, ১৬ কিলোগ্রাম বিস্কুট, ১,৯২৮ খানা 
ছোট জামা, ৪৯৫ খান৷ ধুতি, ৩৫ খান! তোয়ালে, 
৮৮৫টি প্রেট ও মগ এবং ৯২৫ খানা মাছুর ও 
৫১৭ খান! সাবান বিতরণ কর! হয় । 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণ £ হুগলী জেলার 
থানাকুল ২ নম্বর ব্লকে মারোখানা ও জগৎপুর 

অঞ্চল। এই অঞ্চলের ১০টি গ্রামে বন্যায় খুব 

ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্তাপীড়িতদের মধ্যে ৮৫১ খান। 

শাড়ি, ৩৬২ খানা ধুতি, ৬৮৫০ খান! ছোট ছোট 

বিবিধ সংবাদ ২৪৭ 

ছেলেমেয়েদের জামা, ১১১২৫ খানা লুঙ্গি ও ৮৪টি 

লঠন বিতরণ করা হয়। 

বিহারে অগ্সিত্রাণ £ জামশেদপুর রাম- 
কৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির মাধ্যমে 

বিহারের পাটামদ থানার অন্ততূক্ত ছুটি গ্রামে 
অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৭টি পরিবারের মধ্যে চাল, 

ডাল, আলু, চি'ড়া, দুধ, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি 

ভ্রুত বিতরণ করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে এবং মেঘালযে পুনর্বাসন 

কার্য যথারীতি চলছে। 

উদ্বোধন-সংবাদ 
সাপ্তাহিক ধর্মালোচন। £ সন্ধ্যারতির 

পর 'সারদানন্দ হলে স্বামী অক্জজানন্দ প্রত্যেক 

রবিবার ও বৃহম্পতিবার যথাক্রমে শ্রীত্রীরামক- 

কথামৃত ও শ্রীমস্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 
৭ এপ্রিল, রবিবার শ্রশ্রীরামকঞ্চকথামৃত 

আলোচন। করেন স্বামী চৈতন্তানন্দ । 

ডা 

ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীস্ব মত চীনে অগ্রাহ্য 
সম্প্রতি রয়টার সুত্রে জান! গেছে যে, চীনের 

সংবাদ মাধ্যম থেকে বলা হয়েছে__চীনের 
আকাদেমী অব. সোশ্টাল সায়েন্েম্ সংস্থার 

ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীয্যু ফুসান্ (20০8 
80890) একটি সম্মেলনে সোচ্চারে ব্যক্ত 

করেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম্, এই 
মার্বপীয় মতবাদ আদৌ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ 
নয়-_সম্পূর্ণ তো নয়ই। 

অপর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ শ্রঝাও 
(2278০ ) উক্ত মতকে খগ্ুন করে আরও স্পষ্ট- 

ভাবে বলেছেন--ধর্ম হচ্ছে মনুষ্য সমাজে আত্ম- 

শক্তির অঙ্ক । জনগণের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, 

এমনকি দর্শন, নীতিজ্ঞান, স্বভাব ও জীবনচর্ষা 

কোন ন! কোনভাবে ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত 

হয়ে থাকে । 

তারাপদ বস্থু গুরস্কার_-১৯৮৫ 

হাওড় রামকু্খ-বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৮৫ 

গ্রষ্টাব্ষের তারাপদ বঙ্থ পুরস্কার প্রখ্যাত 

সাহিত্যিক ও এঁতিহাসিক অধ্যাপক বিমলাগ্রসাদ 

মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেন আশ্রম-সম্পার্দক 

প্ীম্বগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । এই উপলক্ষে 
৩১ মার্চ আয়োজিত সভায় স্বামী কত্রাত্মানন্দের 

সভাপতিত্বে তারাপদ বস্থ বক্তৃতা দেন এঁতিহাসিক 

শ্রাহীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । অন্য বক্তাদের 

মধ্যে ছিলেন ডঃ নিমাইসাধন বন্থ, অধ্যাপক 



২৪৮ 

ভ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস, ডঃ সুভাষ বান্দ্যাপাধ্যায়, 
অধ্যাপক ক্রবকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রীপ্রফুলপ 
রায়। সঙ্গীত পরিবেশন. করেন! শ্রীঅসীম দত্ত ও 

শ্রঘমিত ঘোষ। নুদুশ্য শ্মীরক-ফলক নির্মাণ 

করেন শিল্পী নিত্যানন্দ ভকত। 

উৎসব 

পাণ্ডু (আগাম) বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
প্রাঙ্গণে গত ২৮ ফেব্রআরি---৪ মার্চ ১৯৮৫ 

পর্বস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 

ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম বাধিক অধিবেশন 
ও শ্রীরামকৃষ্দেবের ১৫০তম জন্মোৎসব নানা 
অনুষ্ঠানের মাধামে উদ্যাপিত হয়। 

খগ্গৌোল (পানা) রামরুষ্খ সঙ্ঘে গত 

২৪ মার্চ, ভগবান শ্রীশ্রারামকৃদেবের ১৫*তম 

আবির্ভাব-তিধি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত 
হয়। স্থানীয় প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী 

প্রসাদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ডঃ ৰীরেশ্বর 

গান্গুলীর সভাপতিত্বে সন্ধ্যায় একটি ধর্মসভা় 
ভাষণ দান করেন স্বামী বেদান্তানন্দ । 

পিরোজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃফ 
আশ্রমে ১ হতে ৩ এপ্রিল বিভিন্ন কর্মস্থচীর 

মাধ্যমে শ্রশ্রীরামরষ্জ পরমহংসদেবের ১৫০তম 

জন্মোৎসব পালিত হয়| “রামকু্জ জীবনদর্শন” 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৪র্ঘ লংখা। 

জনাব আব্লকাদের খান, শ্রনী বিহুষ্ নাগ 
ও স্বামী পরদেবানন্দ। “মানব কল্যাণে স্বামী 
বিবেকানন্দ” ও “আধ্যাত্মিকতায় সারদা দেবী” 
সম্বদ্ধে বলেন জনাব আলীহায়দার, শ্রীচিত্তরঞজন 
মণ্ডল ও শ্রীগ্রস্থল্নকুমার ভাবুক । | 

নিয্লিখিত স্থান হতে শ্তরীরামকষ্ণদেবের 
আবির্ভাব-তিথি উদ্যাপনের সংবাদ. পাওয়া 
গিয়েছে : 

ইম্ফল (মণিপুর) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। 
বাগতআচড়া (শাস্তিপুর : নদীয়।) রামু 
সারদ। আশ্রম। পাখানজোর (দগ্ডকারণ্য ) 

শীশ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম। মালেপ্ুর (বাকুড়! ) 
শ্রীরাম সঙ্ঘ। পশ্চিম রাজাপুর 
(কলিকাতা ) শ্রীরামরুষ্ণ সঙ্ঘ। গোলাঘাট 
(আসাম) শ্রীরাম সেবা সমিতি । 

দ্বারোদঘাটন 
পশ্চিম গারে। পাহাড়ের অন্তর্গত জিকাবাড়। 

বেরুপাড়া গ্রামে গত ২৪ ফেব্রুআরি শ্র্রঠাকুরের 

আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীরামকষ্খ সেবা 

সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে নবনিমিত মন্দিরের 

দ্বারোদঘাটন করেন স্বামী দেবদেবানন্ন। 
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৮৭তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যেষ্ঠ, ১৩৯২ 

দিব্য বাণী 
.*“যুবকগণ, তোমাদের দ্বারাই ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে । তোমরা 

বিশ্বাস কর বা না কর, উহা! বিশেষভাবে লক্ষ্য করিও । মনে করিও না-_-আজ 

বা কালই উহা হইয়া যাইবে । আমি যেমন আমার দেহ ও আমার আত্মার 

অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ইহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি । সেইজন্য 
হে--'যুবকগণ, তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট। তোমাদের টাকা কড়ি 
নাই; তোমাদেরই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে; যেহেতু তোমরা দরিদ্র, সেইজন্াই 
তোমরা কাজ করিবে । যেহেতু তোমাদের কিছুই নাই, সেহেতু তোমরা অকপট 

হইবে। অকপট বলিয়াই তোমরা সর্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইবে। এ-কথাই 
আমি তোমার্দিগকে এইমাত্র বলিতেছিলাম । আবার তোমাদ্িগের নিকট উল্লেখ 

করিতেছি--ইহাই তোমাদের জীবনব্রত, ইহাই আমার জীবনত্রত। তোমরা যে- 
দার্শনিক মতই অবলম্বন কর না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু 
এখানে প্রমাণ করিতে চাই ষেঃ সমগ্র ভারতে “মানবজাতির পুর্ণতায় অন্ত 
বিশ্বাস-রূপ প্রেমন্ুত্রঁ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান, আর আমি স্বয়ং ইহ! বিশ্বাস করিয়া 

থাকি; এ বিশ্বাস সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হউক। 
স্বামী বিবেকানন্দ 

[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৪-_৫৫ ] 



কথা প্রপঙ্গে 

উতসব-সমীক্ষা 

তখন মধ্যাহ্নন্র্য ঠিক মাথার উপরে । 
চলিতেছিলাম এক স্ববিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের আলপথ 

ধরিয়া। মাঝে মাঝে পানের বরজ এ অঞ্চলের 

মানুষের জীবিকা ও অর্থনীতিকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছিল। দূরে দূরে সবুজ বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ 
ঘরবাড়ি যেন সমুত্রের মধ্যবর্তী দ্বীপ বলিয়া মনে 
হইতেছিল, আবার কখনও-বা গ্রাম্য কাচা পথ 

সপিল গতিতে মাঠ ভাঙিয় ছুটিয়া আসিয়। বড় 

দরদ লইয়া৷ আমাদিগকে আহ্বান করিক্তেছিল। 

সরল মমতাভরা সেই পথের টানকে এড়াইয়া 

চলিবার সাধ্য ছিল না আমাদের-_-তাই আল 
ছাড়িয়া! মাঝে মাঝে পথেও উঠিতে হইতেছিল। 

কিন্ত আর কত দূর? সহ্যাত্রী বন্ধু ভরসা 
'দিলেন-_সম্ুথের এ বাঁকটি ঘুরিলেই আমাদের 

গন্তব্য গ্রামখানিকে দেখা যাইবে শোভা- 
যাত্রারও কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হইবে। আশ্বস্ত 
হইয়া চলিতেই থাকিলাম»_অথবা। পথই যেন 
আমাদিগকে একান্ত আপনবোধে টানিয়৷ লইয়া 
চলিল। 

“এ নব যুগের নবীন তস্ত্রে,দীক্ষিত কর মিলন মন্ত্রে 

সার্থক কর জীবন মোদের চরণে শরণ দাও |, 

__সহসা এক দমকা বাতাসে শতকে সমুখিত 
এই গীতধ্বনি ভাসিয়া আমিল। আমারদিগের 

দৃ্টিতেও চমক লাগিল। চক্ষে ভাসিয়া উঠিল-_ 
বর্ণাঢা স্দীর্ঘ এক মিছিল--গৈরিক পতাকাবাহী 

পর্দাতিকের দল মিলিত কঠে গান গাহিয়। 

চলিয়াছে। অন্ুমানে বুঝিতে কষ্ট হুইল নাঁ_ 

আমর] যাহার্দের উদ্দেশে পথে চলিয়াছি, 
এতক্ষণে তাহাদের অনেক নিকটবর্তা হইতে 
পারিয়াছি। ক্রুতপদে অগ্রসর হইয়া নেই দীর্ঘ 

এক কিলোমিটারব্যাপী পদযাত্রায় আমরাও 
অংশ লইতে পারিয়াছিলাম। শোভাযাত্রীদের 

সংখ্যা সহম্্র না হইলেও সহত্প্রায় ছিল, তাহা 
অল্লক্ষণেই ধারণীয় আসিয়াছিল। যাত্রীরা 

সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী_যাহাদের 

বয়ংক্রম সাত-আট হইতে শুরু করিয় পঁচিশ-ত্রিশ 

বৎসর পর্ধস্ত-_-তবে কিশোৌর-কিশোরীর সংখ্যাই 

বেশি। অনধিক জন কুড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাও 

ছিলেন এ শোভাযাত্রাটির পরিচালনায় । 

এমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত অথচ সুশৃঙ্খল ও সজীব 

মিছিল দেখিবার স্থযোগ সচরাচর হয় না, 

বিশেষত: এই বিপুল সংখ্যক বালক-বালিক ও 

তরুণ-তরুণীর গতিশীলতার সঙ্গে সমান তালে 

প্রবহমান একটি ছন্দ-গান্তীর্য আমার্দিগের নিকট 
অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। যেন প্রাণোচ্ছল 

জাহ্বী-মোত-_যাহার গৈরিক ধারায় নিরস্তর 
বাহিত হয় পবিত্রতা ও প্রশাস্তি-_যাহার কলকল 

নার্দে কোলাহল নাই, আছে গন্ভীর “হর হুর" 
ধ্বনি! বিবেকানন্দ-ভাবগঙ্গারই একটি পুণ্য 

ধারা !! 

'জয় শ্রীস্বামীজী মহারাজজীকি জয়? ! প্রান্তর 
ও তৎসংলগ্ন পল্লীর আকাশ-বাতাস এই সোচ্চার 

জয়ধবনিতে সচকিত হইয়। উঠিতেছিল। মিছিলটির 
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সামগ্রিক প্রকৃতি ছিল বৈচিত্র্যময় । শুদ্ধ উচ্চারণে 

গীতা পাঠ চলিতেছিল--আবার কোরাণ,_ 
এক অংশে বাইবেল পাঠও শুনা যাইতেছিল। 
্বামীজীর রচনা হইতে নির্বাচিত অংশসমূহ 
ছেলের! ও মেয়ের! পালাক্রমে পাঠ ও আবৃত্তি 
করিতে করিতে যাইতেছিল। মহানগরবাসী 
আমাদের স্সোগ্যান্বিধ্স্ত কর্ণগুলির বধিরত্ব 

উহাতে অনেকখানি ঘুচিয়াছিল-হ্ৃত শ্রবণ- 

শক্তি যেন ফিরিয়! পাইয়াছিলাম ইহাও এক 

অনন্থভৃতপূর্ব অভিজ্ঞতা ! 

বলিতেছিলাম, পল্লীঅঞ্চলে অন্থুপ্ভিত একটি 
বিবেকানন্-যুব-উৎ্সবের কথা! কলিকাতা হইতে 
ছুই শতাধিক কিলোমিটার দুরবর্তাঁ সেই তথা- 

কথিত অনগ্রসর গ্রামখানিতে ম্বামীজীর নামে যে 

শ্রদ্ধা, উদ্দীপন। ও জাগরণ-লক্ষণ- সর্বোপরি যে 
আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়ত! প্রত্যক্ষ করিয়া- 

ছিলাম, তাহা বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়। পাকা 
রাষ্তা_কীচ। রাস্তা_-অবশেষে সমান জমিও 

যেখানে শেষ হইল, আমাদের গাড়িখানিকে বাধ্য 
হইয়া সেখানেই রাখিতে হইয়াছিল। তারপর 
মাঠ ভাঙিয়া_কখনও বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের 
আলপথ ধরিয়া_চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরত্থ 

এইভাবে পায়ে চলিতে হইয়াছিল, এ উৎদব- 
ক্ষেত্রে প্ছছিবার জন্ত । অবশ্ঠ কিছু দূর চলিবার 
পরেই আমরা উৎসবের অক্স্বরূপ উল্লিখিত 

শোভাযাত্রাকে ধরিতে পারিয়াছিলাম। 

পথে চলিতে চলিতে, যাহু। সর্বাগ্রে আমাদের 

দিকে আকর্ণ করিয়াছিল-_-অথবা! বলা চলে, 
পরম বিস্ময় লইয়া যাহা আমার্দিগের সন্মুখে 

উপস্থিত হইয়াছিল/_তাহা ছিল সত্য সত্যই 
অনবস্ত, এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের অন্তরের 
সার্থক প্রতিচ্ছবি-_নারী-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই 
অসাধারণ পবি্রচিত্বতা ও সারল্যের পরিচায়ক। 

কথাপ্রসঙ্গে ২৫১ 

দেখিয়াছিলাম, স্থমাজিত পথের ছুই ধারে 

মাঙ্গলিক আলিম্পনের অস্থকরণে চুনের রেখাঙ্কন ৷ 
উল্লেখ্য যে, আলিম্পনযুক্ত এ পথের দৈর্ঘ্য তিন- 
চারি কিলোমিটারের কম ছিল না পথের 

প্রকৃতিও সর্বত্র সমান ছিল না-_খজু-কুটিল-বন্ধুর 

বিচিত্র ধরনের । কৌতৃহলভরে জনৈক তরুণকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--“কেন তোমরা এমন- 

ভাবে সার! গ্রাম জুড়িয়। চুনের আলপনা রচনা 
করিয়াই? যুবক বন্ধুটির সপ্রতিত জবাব 
আমাদিগকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়াছিল। 
বলিয়াছিল : “বিশ্ববন্দিত স্বামীজী আমাদের এই 
মাটির উপর দিয়া চলিবেন--তীহাকে লইয়া 

শোভাযাত্র! যাইবে এই পথে । এই গ্রাম তো 

আজ স্বর্গ। আমাদের তো উচিত ছিল সমস্ত 

গ্রামখানাকেই ফুলের পাপড়ি দিয়া ঢাকিয়। দেওয়া, 
মঙ্গলঘট-আভপজব ইত্যাদি দিয়া মনের সাধে 

সাজাইয়। রাখা। কিন্তু তাহা আর পারিলা 

কোথায়? তাই কিছু একটা বিকল্পের দ্বারা 

মনের তৃপ্তিবোধ-_এই যাহা কিছু দেখিতেছেন। 

আমাদের মা-বোন সকলে মিলিয়া ছেলেদের সঙ্গে 

এক-যোগে সারা রাত্রি জাগিয়া, সর্যোদয়ের 

আগেই এই চুনের আলপনা আকিয়াছে। গরীব 
আমরা, এত চাউলগু'ড়ার সংস্থান করিবার 

সামর্থ্য নাই, সঙ্গতিও নাই। বুঝিতেই তো 

পারিতেছেন। আলপন] যে চাউলগু'ড়া জলে- 

গুলিয়া দিতে হয়--তাহা তো সকলেই জানি 

আমরা । আমাদের মায়েদের ইচ্ছাও তাহাই 

ছিল,_কিস্তু সব ইচ্ছাই কি আর কাহারও 
মেটে? শেষ পর্যন্ত, চুনকে জলে ভিজাইয়া 

মায়েদের সাত্বন। দিতে হয় ।” 

মাত্র শোভাযাত্রাই একটি উৎসবের সম্পূর্ণ 
অঙ্গ হইতে পারে না। অপরিহার্য আরও অনেক 

অক্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, যাহাতে রচিত হয় একটি 

সর্বাঙ্গ-সমগ্র উৎসব-স্থচী। এসকল সুচী এবং 
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উহাদের রূপায়ণের পদ্ধতি-মাধ্ামেইটব্যক্ত হয়,_ 
ধাহাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব তাহার আসনখানি 

কোথায়--যাহাঁদের উৎসব তাহাদের প্রাণের 

গভীরতা-_-ধাহাকে উদ্দেশ্ত করিয়া এত আয়োজন, 

অনুষ্ঠাতাদের হৃদয়ে তাহার ভাবমৃতিখানি কীরূপ 
উজ্জল । আলোচ্য বিবেকানন্দ-উৎসবের খু'টিনাটি 

অক্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তাই আমাদের বিচার-দৃষ্টিকে 

আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। 

জানিয়াছিলাম, কোন একখানি গ্রাম নহে, 

একটি বিশেষ সংস্থা নহে,_চৌন্দটি গ্রামে 
স্বামীজীর আদর্শে সংগঠিত বিভিম্ন সমিতির 

সম্মিলিত উদ্যোগে এ যুবউৎমব অনুষ্িত 

হইতেছে । উদ্যোক্তাগণ নানা পল্লী-প্রতিষ্ঠানতুক্ত 
হইলেও, তাহাদের প্রতি জনের মনঃপ্রাণগুলি 
একক্রীকৃত: হুইয়া যেন একটি বন্থবর্ণের স্তবক বা 

গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে । ইহারা তাই বুঝি 
সগৌরবে নিজেদের পরিচয় দিতেছিল, গুচ্ছ- 
সমিতিরূপ বৃহৎ, পরিবার হইতে আসিয়াছে 

বলিয়া! । বনু বর্ণ ও গন্ধের বৈচিত্র্যমপ্তিত একটি 

স্থুরচিত পুষ্পগুচ্ছ, স্বামীজীর উদ্দেশে সমপিত ! 
আমাদিগের নিকট এই ভাবনাটিও অত্যন্ত 

অভিনব এবং অভিনন্দনীয় বোধ হইয়াছিল। 

প্রশ্ন করিয়াছিলাম--সমগ্র কার্ষক্রমের মধ্যে 

এমন নিয়মাহুবতিতা ও নীতিপরায়ণতার মূলে 
কাহার নেতৃত্ব রহিয়াছে, _-অথবা৷ কে এই স্থশৃঙ্খল 
অনুষ্ঠানকে এমন সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনা! করিতেছেন 
-কিংবা এই উৎসবের প্রধান কর্মকর্তা কেবা 

কাহার]। জনে জনে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাৎক্ষণিক 

একই উত্তর পাইয়াছি : আমাদের প্রত্যেকেরই 

আস্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা এইসবের মূলে ।” এমনকি 
কার্ধতঃ যাহাকে নেতারপে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম 

_কিংবা যাহার নেতৃত্বকে নির্ভ'লভাবেই চিনিয়া 
লইয়াছিলাম-এমন একজনের মুখেও সেই একই 

জবাব পাওয়া গিয়াছিল- কিন্ত আরও বিনম্র 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৫ম সংখ্যা 

সলজ্জভাবে। অধিকস্ক এ যুবক নেতা৷ বলিয়াছিল : 

স্বামীজীইংআমাদের নকলের প্রেরণা । তাহার 

শক্তি ছাড়া আমাদের মতো! ছেলেদের পক্ষে এমন 

: দরিদ্র শিক্ষা্দীক্ষাহীন পল্লীগ্রামে এইরকম একটা 

ব্যাপার ঘটানে। -যাহাতে সকলে সবরকম ছুঃখ- 

অভাব-ভেদ্দাভেদ তুলিয়া উৎসবের আনন্দে 

মাতিয়! উঠিবে-_ইহা! কি ভাব! যায়? জানেন, 
আমাদের এই অঞ্চলে সকলে মিলিয়৷ একখান। 

সার্বজনীন দুর্গাপূজা কি কালীপৃজাও ইতগপূর্বে 
হয় নাই। কোন দল, পার্টি, মোড়ল, অঞ্চল 
কেহই এ-যাবৎ পারে নাই এখানে সবাইকে এক- 

কাটা করিতে । আর আজ দেখুন--কেবল হিন্দু 

»_হিন্দু-ুসলমান ছোট-বড় সকলেই স্বামীজীর 
উৎসবে যোগ দিয়াছে। যোগ দিয়াছে বল! ঠিক 
নহে--সকলে মিলিয়! উত্সব করিতেছে। 

ছোটরা! অনেকেই আট-দশ কিলোমিটার 

দুরের গ্রাম হইতেও পায়ে হাটিয়া আসিক়্াছে। 

সকালের শোভাযাত্রায় তাহাদিগকে তো৷ 

দেখিলেন। ওর! ঘর হইতে বাহির হইয়াছে শেষ 

রাত্রিতে- আবার উত্নবশেষে বাড়ি ফিরিবে 

যখন, তখনও গভীর রাত্রি। অন্ধকারে পথে 

চলিতেছে-_কিমের আশায়? একটু আলোর 
আশায়। স্বামীজীই আমাদের জীবনের আলো, 

-_-এ শিশুরাও তাহা জানিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই 

মানিবেন। নচেৎ উহারাই-বা আসিয়াছে কেন, 

আর উহাদের বাপ-মায়েরাও-বা পাঠাইয়াছে 

কেন! কোন একজনের চেষ্টায় এই জাতীয় কাজ 

অসস্তব__আমাদের গুচ্ছলযিতিভূক্ত প্রতিটি ছেলে- 

মেয়ের প্রাণঢালা উদ্োগেই-আবার গ্রামের 

বয়স্কদেরও বিবেকানন্দ-ভক্তির জোরে এমন সাড়া 

দেখিতেছেন এখানে । চলুন, অন্ততঃ ছুই-তিনখানা 

গ্রাম ঘুরিয়া দেখুন--প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির চেহারা- 
গুলি দেখিয়! যান--এঁ-সব বাড়ির মেয়ে-পুরুষ 

সকলের মুখের পানে একটু মুখ তুলিয়! দেখুম।" 
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আমরা সত্যই দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া 

বিশ্ব মুনিয়াছিলাম। বিশ্বাসই হইতেছিল ন৷ 
যে, আমরা এই হাল আমলের রাজনীতি- 

সচেতন রাজ্যের এক বিশালায়তন জেলার 

অত্যন্তরে ঘুরিতেছি-_ বাদ-বিবাদ-গোঠী-ছম্বমুখর 
সমাজেরই একাংশের মধ্যে বিচরণ করিতেছি__ 

দরিদ্র অসংস্কত পল্লীজীবনের মধ্যে আপিয়া 
পড়িয়াছি। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, গ্রামের সব 

কয়টি কাচা রাস্তা এমনভাবে স্থপরিচ্ছন্ন রাখা 
হইয়াছে যে, বোধ হইতেছিল যেন সন্মার্জনী হস্তে 

একটি সাফাই-বাহিনী নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে এ 
পথ-পরিষ্ষকরণের কার্ষে। একাধিক ব্যক্তির মুখে 

প্রসঙ্গতঃ একটি উদ্দীপনাকর উক্তি শুনিয়াছিলাম। 

প্রথমে অবশ্ত একজন প্রাচীন লোকই মন্তব্য 

করিয়াছিলেন : “বাবা, এই গ্রামের মাটিতে আজ 

বিবেকানন্দ স্বামীজীই তো চলিবেন। ইহা! 
অপেক্ষাও শুভ সংযোগ আমার্দের ভাগ্যে আর 

কবে কী ঘটিবে বল। তাই বাড়ির বৌ-ঝি সকলে 
মিলিয়! অন্ধকার রাত্রি থাকিতে উঠিয়। পড়িয়া 

ঘর-দ্বার-উঠান নিকাইয়াছে, নিজ নিজ বাড়ির 
সম্মুখের রাস্তাকেও ঝাড়ু দিয়া সাফ করিয়! 

রাখিয়াছে*যাহারা পারিয়াছে, তাহারা 
নিজেদের গাছের ফুল তুলিয়া পথে বিছাইয়া 
রাখিয়াছে। স্বামীজীরই তো চরণ পড়িবে 

সেখানে !' ্ 

মনোমুগ্ধকর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য, যাহা 
সেখানে দেখিয়াছিলাম, তাহ! এইরূপ : 

(এক) গ্রামের প্রত্যেক গৃহদ্ধারে মাঙ্গলিক 
সঙ্জা। মাল্যভূষিত স্বামীজীর চিন্তরপট বিলম্বিত 

দেখিয়াছি প্রায় প্রতি বাড়ির সন্মুখে প্রকাশ্য 

কোন স্থানে। 

(ছুই) কোন গৃহের সন্নিকটে উল্লিখিত 
শোভাযান্জাটি আসিলেই, বাড়ির শিশু-বৃদ্যুব! 
কন্ব!-জায়।-মাতা সকলেই বাহিরে আসিয়াছে-_ 
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লাজ-পুষ্পবর্ধণ সহ শতঙ্ধধ্বনি করিয়া অভ্যর্থন৷ 
জানাইয়াছে, সমবেত কণ্ঠে স্বামীজীর জয়ধ্বনি 

দিয়াছে। 
(তিন) অনেকবার পশ্চাতে ফিরিয়া 

দেখিয়াছি- প্রবীণ। মহিলা কেহ কেহ পথের 

উপরে বিন্স্ত লাজ ও পুষ্পরাশিকে সমত্বে 

স্মার্জনী সহায়ে সরাইয়৷ পথকে পুনরায় পরিক্কৃত 

রাখিতেছেন। 

(চার) শোভাযাত্রা অস্তে যে-বিপুল যুব- 

সমাবেশ পল্লীর প্রান্ততাগে আয়োজিত ছিল-_ 

তাহার কার্বক্রম অনেক কারণেই বিশিষ্টতার দাবী 

রাখে। বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিবেকানন্দ-বাণী 

ও রচনা হইতে পাঠ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ 

করিয়াছিল কেবলমাত্র কিশোর-কিশোরীর দল__ 

স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, যাহাদের সংখা! 

পনেরো জনেরও বেশি। ছেলে-মেয়েদের নিজন্ব 

চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ম্বামীজীর বাণী-উৎকলন 

প্রভৃতির এক অপরপ প্রদর্শনী সমগ্র সভা-মগ্ডপ- 

খানিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সভায় 

উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ছুই সহম্াধিক, যাহার 
মধ্যে নব্বই শতাংশেরও বেশি তরুণ-তরুণী 

অর্থাৎ বয়ংক্রম ত্রিশের নিচে। 

(পাচ) ব্রতচারী ও অন্ান্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলি 

সঞ্চালিত হইতেছিল কোন সোচ্চার 'কমাণ্ড, বা 

নির্দেশের দ্বারা নহে,_এমনকি বয়স্ক কোন 

ব্যক্তির ইশারাতেও নহে । অলক্ষ্য কোন আদেশ 

এবং নীরব ইঙ্গিতেই কল ক্রীড়া-কৌশল এবং 

অনুষ্ঠানের প্রতিটি অঙ্গ স্ুশৃঙ্খলভাবে প্রদণিত 

হইয়াছিল। আরও আশ্চর্কর এই জন্ত যে, 
স্থানীয় গ্রামগ্ুলি হইতে আগত এইক্প ক্রীড়।- 

সুচীতে সক্রিয় অংশ নিক়্াছিল, বিভিন্ন উচ্চতা ও 

বয়সের বালক-বালিকা প্রায় ছুই শত। ইহারা 
সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ক্কুলেরও বটে। এখানে 

উৎনবের কর্মধারায় মিশিয়া গিয়া, ইহাদের 



২৫৪ 

ভিন্নত। কোথায় লীন হইয়া গিয়াছে এবং দেহে- 
মনে এমন সমান ছন্দের উদ্ভব হইল কিরূপে-- 
লক্ষণীয় তাহাই। 

(ছয়) জলখাবার ও ভোজনের সারিতে 

তুলনাহীন শৃঙ্খল! ও শান্ত পরিবেশ । সর্বোপরি 
শিষ্টাচার, সময়ানুবতিতা, পরিচ্ছন্নতা-বোধ এবং 
তরুণ স্বেচ্ছাসেবী ও পরিবেশকগণের দরদ ও 

আস্তরিকতা অনুকরণযোগ্য আদর্শ । 

(সাত) ভোজনের পরিপাটি আয়োজনে ও 
ব্যবস্থায় গ্রামের প্রতি গৃহস্থের সক্রিয় অব্দান 
একটি তুলনাহীন নজীর । মামুলি চারা গ্রদ্দানের 
দ্বারা নহে-_ প্রত্যেক বাড়ি হইতে চাউল, তরি- 
তরকারি, শাক-সবজি, তৈল-মশলা, লঙ্কা-লেবু, 
ছুধ-ঘ্বত, এমন কি জ্বালানি প্রভৃতি স্বেচ্ছাদানের 
মাধামেই এই বৃহৎ যজ্ঞ.সম্পা্দন হয়। আর সেই 
সঙ্গে যুক্ত ছিল, গ্রামের কর্মঠ পুরুষ ও মহিলা- 
গণের স্বতঃপ্রণোদিত সহায়ত এবং যুবকদের 
অনলস কায়িক শ্রম । 

(আট) পল্লীর মাতা ও ভগিনীদের স্বাভাবিক 
সঙ্গেহ তত্বাবধান ও শিশু-পরিচর্ধা, উৎসবে আগত 
শত শত বালক-বালিকার অংশগ্রহণকে সানন্দ, 
ুষ্ঠ,ও সম্ভবপর করিয়াছিল। মাতৃত্ব ও নেহ- 
বাৎসল্যের এমন সামাজিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত 
অভূতপূর্ব”--একটি অভিনব শিক্ষণীয় উদাহরণ 
এই গ্রাম্য নারীগণ স্থাপনা করিয়াছেন ! 

(নয়) প্রতি গৃহের বহির্বাটিস্ব অলিন্দ বা 
কক্ষ, অথব| বৃক্ষতলকে উপযুক্তভাবে প্রস্তত 
রাখা হুইয়াছিল-শ্রাস্ত বালক-বালিকাদের ও 
অতিথিদের বিশ্রামের জন্ত। ব্যবস্থাপক 
বাড়ির লোকেরাই--উৎসবের কর্মকর্তাগণ নছে। 

(দ্রশ) পল্লীর জনন্বাস্থ্যের দিকেও প্রখর 
মনোযোগ এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । পানীয় 
জলের জন্য যেরপ ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল-_তাহ৷ 
ঘে প্রচুর অভিজ্ঞতাপ্রন্ত, বুঝিতে বিলম্ব হয় 
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নাই। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া যথেষ্ট সংখাক 
অস্থায়ী শৌচাগার ও জলাধার ইত্যাদিবু নির্মাণ 
ব্যবস্থা ছিল বাস্তবিকই আদর্শ স্বাস্থ্যবিধিসম্মত*_- 

যাহা কোন বৃহৎ জনন্বাস্থা-প্রতিষ্ঠান বা সরকার- 
চালিত অনুষ্ঠানেও বিরল ঘটন|। 

(এগার) গ্রামস্থ বট-অশ্বখ আম-কীঠাল 
জাতীয় প্রত্যেক বড় গাছের তলায় এমন স্থপরি- 
চ্ন্ন ব্যবস্থা রাখ। ছিল, যাহাতে কর্মক্লাস্ত যে-কোন 
ব্যক্তি কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম লইতে ম্বাতাবিক- 
ভাবেই আমন্ত্রিত হইবে। 

(বারো) নির্দিষ্ট স্থানে নিগ্িত একটি মণ্ডপকে 
নহে*__সমগ্র পল্পীভূমিকে এক বিশাল উৎসব- 
ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল আক্ষরিক অর্থে ই। 
স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত বাণী-_বাংলায় ও 
ইংরেজীতে বোর্ডের উপরে লিখিত হইয়া প্রত্যেক 

গৃহের দেওয়ালে, প্রাচীরগান্রে, বৃক্ষকাণ্ডে ৰা স্তপ্ে 
শোভমান রাখা হইয়াছিল। ততোধিক আশ্চর্য 
-_-মাধ্যাহনিক আহারাস্তে বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও 

মেয়েদের ছোট ছোট দলগুলি যখন কোন বাড়ির 

বারান্দায় বা গাছের ছাক্সায় বিশ্রামরত ছিল-_ 
তখনও কাহাকেও আমরা শুইতে গড়াইতে দেখি 
নাই__কেহ হালকা হাদি-তামাসা-গল্লেও মত্ত হয় 
নাই। স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে দেখিয়া ছিলাম, 

_-উহারা বৈকালিক যুব-অহুষ্ঠানের জন্য মহড়া 

দিতেছে একক বা মিলিতভাবে। ছুই-চারিজনকে 

লক্ষ্য করা [গয়াছিল-_অতি নিবিষ্ট চিত্তে স্বামী 
বিবেকানন্দের কোন পুস্তক পড়িতেছে- কেহ-বা 

আপন মনে দূরে মাঠের পানে দৃহি রাখিয়। 
স্বামীজীর কোন বাণীকে আবৃত্তি করিয়া 

চলিয়াছে--যেন দিগন্তে দণ্ডায়মান স্বামীজীকেই 
শুনাইতেছিল সবটুকু মনঃপ্রাণ ডালিয়া! । 

একটা অখণ্ড ভাবনোতে সারাটা দিন 
কাটিয়াছিল--এ অপূর্ব স্থন্সর গ্রামাঞ্চলের 
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বিবেকানন্দ-যুব-উত্নবের মধ্য দিয়া। বাস্তবিকই 

বোধ হইন্বাছিল, তীর্ঘযাত্রার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা 

সঞ্চয় হইল। সংসারের আনাচে-কানাচে এইক্প 
শান্ত দিগ্ধ আলোকিত, অথচ অজান৷ শ্বস্থল 

এখনও রহিয়াছে ! 
অন্ত-সথর্ষের রক্তিমাভা৷ শুধু বহি:প্রক তিতে নহে, 

বিবেকানন্দ-ভাবক যুব-মানসের অন্তরাকাশকেও 

উদ্ভাসিত করিয়াছিল নিঃসন্দেহে । সমবেত 
তরুণ-তরুণীদের মুখশ্রীতে ইহাই অ্ুব্যক্ত 

দেখিয়াছিলাম তখন । 

উত্সব পরিসমাগ্ড। স্বামীজীর নামে জয়ধ্বনি 

দিয়। সারিবদ্ধভাবে সকলেই নিজ নিজ ঘরের 

দিকে যাত্রা করিল। ছোটদের কিছু পূর্বেই যাত্রা 
করাইয়া দেওয়। হুইয়াছিল-_এক-একজন শিক্ষক 

বা শিক্ষিকার উপর এক-একদল শিশুর ভার দিয়]। 
আমাদেরও ফিরিবার পালা এখন । করজোড়ে 

সকলকে নমস্কার জানাইয়া বিদীয় লইতে হইল । 
আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে চারি 

কিলোমিটারের পরে সেই দোকানখরের সম্মুখে | 
তাই পুনরায় যাত্রা মাঠের পথে_ সেই কাচ৷ রাস্তা 
_-আলপথ ধরিয়া । তারপর গাড়ি মিলিবে। 

আকাশে ততক্ষণে শুরুপক্ষের চন্দ্রিমার আভাস 

ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে-_তারার প্রদদীপগ্লিও মিটিমিটি 
জলিতে শ্রু করিয়াছে। নিঝুম প্রান্তরের 

মধ্য দিয়া আমর চার-পাঁচ জন চলিয়াছি-- 
কলিকাতায় ফিরিতে হইবে এ রাত্রিতেই__ 
পৌছিতে হয়তো-বা মধ্যরাত্রি হইয়। যাইবে। 
মাঝে মাঝে পানের বরজের পাশ ঘেধিয়া 

চলিবার কালে পবিজ্তর ধৃপের গন্ধে মনে যেন এক 

দিব্য আবেশ অনুভূত হইতেছিল। সঙ্গী বন্ধুকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম-_ গ্রামবাসীর! 

প্রতি সন্ধ্যায় তাহাদের পানের বরজে এইভাবে 

ধূপ-দীপ জালাইয়! শ্রীভগবানকেই স্মরণ করিয়৷ 
থাকে_-এ বরজ মাধ্যমেই তাহাদের সংসারে 

কথাপ্রসঙ্গে ২৫৫ 

লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বধিত হয়, এই সরল বিশ্বাসেই 
উহ্থার৷ এইরূপ করিয়া থাকে । 

প্রথর সূর্ধতাপ মাথায় লইয়! পল্লীভূমিতে 
আসিলেও উৎসবান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলাম 

জিপ্ধ জ্যোতন্নায় অভিন্নাত হইয়া । এ জ্যোৎন্ায় 

ছিল শ্রদ্ধ, বিশ্বাস, ভরসা ও আশার অপরূপ 
মাধুর্,-_চতুরদিকব্যাপ্ত হতাশার ঘোর অন্ধকারে 
যাহার ম্মরণেও মনোবল ফিরিয়া আসে, দৃ্টির 
আচ্ছন্নত! কাটিয়া যায়। 

বিবেকানন্দ-যুববর্ধ চলিতেছে। বিভিন্ন স্থানে 

যুবসন্মেলন হুইতেছে-_স্বামীজীর নাম লইয়া। 
উহাদের ধরনগুলিও বিচিত্র । সর্বন্রই নানারকম 

ব্ঙগনের আয়োজন করা হ্য়,বিবেকাননা- 

ফোড়ন সহযোগে উহাদের স্বাদবৃদ্ধির প্রচেষ্টাও 
উত্সবের একটি উদ্দেশ্ঠ থাকে । কিন্তু এ বিশেষ 

ফোড়ন যে সকল উপকরণে চলে না,-_-উহাতে 

কিছু একটা স্বাদ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে স্ুন্বাদ 

মোটেই নহে, এই সাধারণ বিচা র-বুদ্ধিতে প্রায়শঃই 
ধেন্য পরিলক্ষিত হয়। শহরে বা শহরের উপকণ্ঠে 

কোন কোন বিবেকানন্দ-যুব-উৎমবের কার্ধক্রমের 

মধ্যে রাজনৈতিক নেতাগণের স্ততিগাথাও 

শুনিতে পাওয়া! যায়- স্বামী বিবেকানন্দকেও 

তাহার্দের অনুরূপ কোন রঙে রঞ্জিত করিবার 

একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা থাকে । আবার কোথাও-বা 

স্বামীজীর বাণী আলোচনা চলাকালেই শঙ্খ-ঘণ্টা- 
উলুধ্বনির প্রবল বর্ষণে সমগ্র সভাস্থলকেই একটি 
বারোইয়ারি-তলায় রূপান্তরের ঘটা দেখ! যায়। 
কোন কোন যুবউৎসবকে বিরাট বিচিত্রাহ্ঠান, 
কিংবা জলসা, অথবা! ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কি 
বিতর্কের মজলিস, বা যাত্রার আসর রূপেও 
সংগঠন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ 
আড়ালে থাকিয়! যান, _-আড়ম্বরের ঘনঘটাই 
সকলের দৃষ্টিকে ঝললাইয়া দেয়। কোথাও-ব 
তাহাকে লইয়। নৃতন দল গড়িবার প্রয়াস মুখ্য 
হইয়া দীড়ায়। ন্বয়ং যিনি “সহন্র্দল, তাহাকে 
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লইয়া বিশেষ দল বাধিবার চেষ্টা তাই সর্বক্ষেত্রেই 
হান্তকর ব্যাপার হইয়া থাকে শেষ পর্যন্ত । 

উৎমৰ হওয়।৷ উচিত একটা বিশেষ আদর্শকে 
কেন্দ্র করিয়া । আদর্শান্থরাগই উৎসবের মূল। 
মতবাদ লইয়া দল গড়া যাইতে পারে, উৎসব 
হইতে পারে না। অনুষ্ঠান দিয়া লৌক জমানে। 
চলিবে, উতৎমব জমিবে না। লোকের সংখ্যায় 
বিজ্ঞাপন ম্ফীত হইতে থাকে-_কিস্তু উৎ্নব হইয়া 
থাকে প্রাণের সমারোহে। উতমব করিতে হয় 
কোন সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিতে;_কথার বাজার 
বসাইতে নহে । উৎসবে যাহারা আসেন, তাহারা 
আসেন হৃদয়ের ভক্কি-প্রদিপকে জালাইয়া লইয়া, 
--তীহারা কোলাহল জমাইতে আসেন না, 
আসেন ধীর শাস্ত চিত্বে। উৎসবে বাক্-সঙ্জা 
অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর । উৎসবে থাকে 
শ্রদ্ধার আলোকমালা, নিষ্ঠার সুদৃঢ় মঞ্চসজ্জা । 

মহানগরীর উপাস্তে আয়োজিত কোন এক 
তথাকঘিত বিশাল বিবেকানন্দ-যুব-উত্মবের 
অভিজ্ঞত এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য । উক্ত যুব- 
উৎনবে উপস্থিত কয়েক শত নরনারীর মধ্যে 

প্রকৃত যুবকের সংখ্যা দশের অধিক পাওয়া যায় 
নাই। আর জন পনেরো ছিল শিশু ও বালক- 
বালিকা» যাহাদদের ভূমিকা ছিল নৃত্য-গীত- 
বাগ্ঠারদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং অতঃপর 
অভিভাবকদের সাহচর্ধে নিরাপদে শাস্তভাবে 
সভাস্থল-ত্যাগ । কার্ষস্থচীর প্রারস্তেই উদ্যোক্তা- 
গণের একজন দীড়াইয়! অতি বিনম্র হমিষ্ট ভাষণে 
নিবেদন করেন : নমস্কার । আমাদের বিবেকা- 
নন্দ-উৎসব এখনই আরম্ভ হইতেছে । উৎসবের 
কর্মনূচী রচনা ও পরিচালনার ভার আমার 
উপরেই ন্যন্ত--কিস্ত আমার আদিতে কিছু 
বিলম্ব হওয়ায় সম্মেলনের কার্য শুরু করিতে 
সামান্ত একটু দেরী হইল। আমি এজন্য বিশেষ 
দুঃখিত । যদিও জানি বিবেকানন্দ এইরূপ পছন' 
করিতেন না মোটেই । তথাপি আমার বিশ্বাস 
আছে যে, তিনি আমাদের অন্থুবিধাগুলিকে 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম_কারণ তিনি আমাদের 
মতে। মানুষেরই পরম দরদী নেতা ছিলেন। 
আপনার! ধের্য ধরিয়া আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করুন-_এই অঙ্রোধ। আমাদের শিশু-শিল্পীর! 
এখনও পর্ধস্ত সকলে আসিয়া পন্থ'ছিতে পারে 

নাই-ধাহার! বক্তব্য রাঁথিবেন সেই সব মাননীয় 
ব্ক্তিরাও কেহ কেহ অনুপস্থিত দেখিতেছি। 
অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা সকলে আসিয়া 
পড়িবেন আশা করিতেছি ।, 

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হইবার কথা ছিল বৈকাল পাচটায়। 
“সামান্য একটু দেরী, এবং অতঃপর আরও 
“কিছুক্ষণ অপেক্ষা” করিবার সনির্বন্ধ নিবেদন, এই- 
ভাবে মাইক-সহযোগে সুষ্ঠভাবে ঘোষণা করিয়া 
এ ভারপ্রাপ্ত উদ্চোক্ত। তাহার কর্তব্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ! প্রগতি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক 
পরিবেশে অনুষ্ঠানসর্বন্ব এবং বক্তব্য রাখিতে 
সদাতৎপর একটি তথাকথিত উৎসবের ইহাই 
তো সাধারণ নমুনা । পূর্বে উল্লিখিত সেই দুর 
গ্রামাঞ্চলের উৎসব-চিত্রখানি হইতে ইহা কত 
স্বতন্ত্র! 

বর্তমান যুববর্ষের বিবেকানন্দ-উৎসবগুলি কি 
আমাদিগকে এই কথাই ম্মরণ করাইয়' দিবে না 
যে,বিবেকানন্দ-বহ্ছি হইতে বিচ্ছুরিত ক্ফুলিঙ্গ দ্বারা 
আমাদের তরুণ-তরুণীদের অন্তরের দ্রীপগ্ুলিকে 
জালাইয়া লইবার উদ্যোগের নামই বিবেকানন্দ- 
উৎসব। ইহা কোন বিচিত্রানুষ্ঠানের অঙ্গ নহে_ 
কোন মতবাদ প্রচারের সমারোহ নহে--কোন 

নৃতন 'ফ্যাশন্ঃ বা হুজুকও নহে। বিবেকানন্দ- 
উৎসবের সরল অর্থ বিবেকানন্দ-চর্চা, বিবেকাননা- 
অন্থশীলন--বিবেক-বরণ | বিশেষ চিহ্িত বর্ষে 
অনুষ্টেয় একটি সামাজিক “প্রোগ্রাম? বা পর্ব-কৃতয 
নহে ইহা । বিবেকানন্ম-উৎসব সারাজীবনব্যাপী 
সাধনীয় ব্রত--লোকলোকাস্তরের উৎসব। 
নিতান্তই সামাজিক দস্তর রক্ষা অথবা বর্ষ 
পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট একট! পর্বপালন মাত্রই যদি 
ইহার তাৎপর্য হয়--তবে বলিতে হইবে, এই 
উৎসব যত ধুমধামের অন্থষ্ঠানই হউক,বিবেকানন- 
উৎসব অবশ্তই নহে। এই উৎসবের মূলে 
থাকিবে নিরহঙ্কার সংগঠনশীলতা--গভীর আত্ম" 
বিশ্বাস, অকুঠ মানবগ্রীতি এবং প্রকৃত 'মানুষ' 
হইয়া উঠিবার আম্য ইচ্ছা। এইরূপ আরশ 
এখনও খুঁজিলে চোখে পড়িবে-_যেমন আমরা 
দেখিয়াছিলাম সেই দূর গ্রামাঞ্চলের তরুণ 
তরুণীদের উৎসবের প্রতিটি অঙ্গে। উহার 
কণ্ঠের বিবেকানন্দ-জয়ধ্বনি তাই তুলিবার নহে। 



স্বামী বিবেকানন্দের দৃষিতে পুরাণ 
জক্র গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 

বর্ধমান 'িশ্যাবিদ্যালয়ের সংগ্কৃত বিভাগের ভূতগ্ব" প্রধান অধ্যাপক-_ বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও সঙ্গগতজ্। 
বর্তমান প্রবন্ধটি উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানচ্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃক-বিবেকানন্দ-সাহিত্য 

লশ্মেলনের পঞ্চম বর্ধক মাঁধবেশনে ( ই৬ জানূআর, ১৯৮৪) লেখক কর্তৃক পঠিত। 

ভারতবর্ষের অধ্যাত্মমাধনার জীবন্তবিগ্রহ 
স্বামী বিবেকানন্দ । তাহার “বাণী ও রচনা'র 

মধ্যে সেই অধ্যাত্সাধনার মর্মবাণী বিধৃত ও 
ঝঙ্কৃত। আমরা সকলেই জানি পৃথিবীতে নান৷ 
ধর্মমত প্রচলিত আছে এবং প্রত্যেক ধর্মের পিছনে 

একজন প্রবর্তক পুরুষ আছেন। যেমন ইসলাম 
ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ, গরষটান ধর্মের যীশু, 
বৌদ্ধ ধর্মের গৌতমবুদ্ধগ্রভৃতি। তাহারা সাক্ষাৎ 
সেই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের শর্ট না হইলেও 
তাহাদের বাণী বা উপদেশ অবলম্বন করিয়া 

তাহাদের শিষ্ত বা ভক্তর1 এক-একটি ধর্ম-সম্প্রদায় 

স্থাপন করিয়াছেন । সেই হিসাবে এই সমস্ত ধর্মই 
পুরুষ-প্রবৃতিত বা পৌরুষেয়। একমাজ্ম ভারত- 
বর্ষের অধ্যাত্সসাধনার ভিত্তি রচিত হইয়াছে 
কোন পুরুষের দ্বারা নহে, বে্দিবাণীর দ্বারা। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাই যথার্থই বলিয়াছেন : 
“এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খরীপ্র্ম শ্রী 
ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ 
বাতীত টি'কিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম 
কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর 

করে না ।%১ 

তারতবর্ষে সেইজন্য নাস্তিকের সংজ্ঞ। হইল ; 
'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ!” ধাহারা বেদকে 

মানেন না বা স্বীকার করেন না৷ তাহারাই 
নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীকে নাস্তিক 

বলে না। শ্শ্বরের অস্তিত্বও বেদের উপর 
নির্ভরশীল, কারণ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ বা অনুমান 

প্রমাণের বিষয় নহে, একমান্র শরুতিগম্য বা! বেদ- 
প্রতিপাদ্য বিষয় । অপৌরুষেয় এই বেদবাণী 
খষিদের ছ্বারা দৃষ্ট, হৃষ্ট নহে-_“ঝষয়ো মন্ত্র 
ষ্টারঃ, ন তু মন্ত্রকর্তারঃ। 

বেদভিত্তিক এই অধ্যাত্মলাধনার মহত্ব 

এইখানেই যে, ইহা কখনও কোন নঙ্কীর্ণতাকে 
প্রশ্রয় দেয় নাই। জ্ঞানের উদার অঙ্গনে 
সকলকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান দিয়াছে। কোন 

ব্যক্তিকে পুজা করিতে হইবে বা মান্য করিতে 
হইবে নতুবা তাহাকে সেই ধর্মমতের অন্তত 
বলিয়া গণ্য কর চলিবে না, এমন কোন গোৌঁড়ামি 

আমাদের ধর্মকে কোনদিন কলঙ্কিত করে নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই উদার আর্ধধর্মেরই বলিষ্ঠ 

প্রবক্তা, আধুনিক উদ্্গাতা। সেই কারণেই 
তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, বলিয়াছেন : 

“আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, চিরকালের 
জন্য বেদই আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম 

প্রমীণ।”২ 

কিন্তু এই বেোবোধিত ধর্ম মানুষের 

কাঁলাতীত সত্তা বা ম্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকে, 

ব্যক্তিকে সে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করিতে চায়, 
তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙিয়। ভূমার দিকে লইয়। 

যাইতে চায়। বেদের ধর্ম তাই প্রক্কতি-অভিমুখী 
-_-“পশ্ত দেবন্ত-কাব্যম৮»_-এই তার আহ্বান । 

দৃষ্টির সন্মুখে প্রসারিত আকাশের উদার অঙ্গন 
যেন কোন এক মহাশিল্পীর বিশ্বচিত্র অস্কনের 

স্থবিস্তৃত পট এব্ং সেখানে নান উজ্জ্বল গ্রহচন্্ 

১ ম্বামী বিবেকাননের বাণী ও রচনা, খণ্ড ৯; পৃঃ ৪৫৮ 
২ এ থণড ৫ /পৃঃ ৬৩ 
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তারকার দীপ্তি। এই্ ব্যাপ্তি ও দীপ্তি যেন বেদের 

খষিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে । “দেব”- 

শব্দের মৌলিক অর্থ সেইজন্য দীপ্তিমান্ বা ছ্যুতি- 
মান্। কিন্তু শুধু প্রকৃতির নান দীপ্ত প্রকাশ 
মাছষকে তত আকর্ষণ করে না, সে প্রকৃতির 

মধ্যে পুরুষের আবির্ভাবের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া 

থাকে । মান্ধষের চিরস্তন মৌল আকধণ 

মানুষের প্রতি, ব্যক্তির প্রতি । মানুষ নিজেকেই 

মহৎ করিয়া, বৃহৎ করিয়া পাইতে চায়, প্রকৃতির 

মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে চায় না। 

প্রকৃতির সাধন। অব্যক্তের সাধনা, পুরুষের লাধনা 

ব্াক্তের সাধনা । “অব্যক্তা হি গতিছুঃখং 

দেহবত্তিরবাপ্যতে”-_-ইহা চিরস্তন সত্য । দেহ্- 

ধারী আমরা, দেহধারী কাহারও মধ্যেই আমাদের 
পূর্ণতা দেখিতে চাই, কালাতীত অপেক্ষা দেশ- 

কালের মধ্যে তাহার প্রকাশকে আমরা অভিননান 

করি। বেদে-যেখানে প্ররুতির দিকে দৃষ্টি, 
পুরাণে সেখানে পুরুষের দিকে দৃষ্টি। অবতার, 
মহাপুরুষ, ভক্তের জীবনগাথাই তাহার উপজীব্য, 

পুরাণই আমাদের ইতিহাস, দিব্য মানুষের 
কাহিনী, পঞ্চম বেদ, যাহা বেদের মূল সাধনাকে 

সর্বসাধারণের কাছে স্থুলভ ও স্থগম করিয়া 

প্রসারিত করিয়! দিয়াছে । সেইজন্যই বলা হয়__ 
“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবুংহয়েখ।” 

স্বামীজী বেদ ও পুরাণের এই পরম্পর 

সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। 

তাই তিনি বলিয়াছেন : “আমাদের শাস্ত্রে দুই 
প্রকার সত্য উপদি্ট হইয়াছে । এক প্রকার 
সত্য মানুষের নিত্যন্বরূপ-বিষয়ক- ঈশ্বর, জীবাত্মা 
ও প্রকৃতির পরম্পর সন্বন্ব-বিষযয়ক ; আর এক 

প্রকার সত্য কোন বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার 

৩ এ, খণ্ড ৫; পৃঃ ৬২ 
৪ এ, খণ্ড ৫; পৃঃ ১৮--১৯ 
৭ এ খণ্ড ৫; পৃঃ ৬৩ 

উদ্বোধন [৮৭ত বধ--৫ম সংখ্যা 

উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রকার সত্য প্রধানত: 

আমাদের শাস্ত্র বেদে রহিয়াছে ; দ্বিতীয় প্রকার 

সত্য স্থৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে রহিয়াছে ।”* তিমি 
আরও বলিয়াছেন : “পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্থিত। 

উহাতে ইতিহাস, হৃষ্টিতত্ব নানাবিধ বূপকের 
দ্বারা দীর্শনিক-তত্বসকলের বিবৃতি গ্রাভৃতি বহু 

বিষয় আছে। বৈদিক ধর্ম সর্বপাধারণে প্রচার 

করিবার জন্য পুরাণ লিখিত হয়।""'এগুলি 

পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য 1৮৪ 

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, বেদ ও 

পুরাণের মধ্যে কাহার প্রামাণ্য ? ্বামীজী 

এ-বিষয়েও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণ! 
করিয়াছেন যে, ব্দেই সর্বপ্রমাণশিরোমণি। 

তাহার ভাষায় : “আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে 

হইবে, চিরকালের জন্য বেদই আমাদের চরম 

লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ।” তিনি আরও 

বলিয়াছেন : “ম্থতি, পুরাণ, তন্ত্র এগুলির 

ততটুকুই গ্রাহ, যতটুকু বেদের সহিত মিলে; 

না মিলিলে অগ্রাহ্থ। কিন্তু এখন আমর] 

পুরাণকে বেদের অপেক্ষা উচ্চতর আসন দিয়াছি। 

বেদের চর্চা তো বাংলাদেশ হইতে লোপই 
পাইয়াছে। আমি শীঘ্র সেইদিন দেখিতে চাই, 

যেদিন প্রত্যেক বাটাতে শালগ্রামশিলার সহিত 

বেদও পুজিত হইবে, আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের 

পূজা করিবে ।”* বেদের প্রতি স্বামীজীর এই 

অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা আমাদের প্রাচীন এঁতিহেরই 
অনুসারী । শাস্ত্রেও বল! হইয়াছে : “শ্রুতিস্থতি- 

বিরোধে তু শ্তিরেব গরীয়সী।” ইহারই যেন 

প্রতিধ্বনি করিয়া শ্বামীজী বলিয়াছেন : “যদি 

কোন পুরাণ বেদের বিরোধী হয়, তবে পুরাণের 
সেই অংশ নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে 1”? 

৫ এ খণ্ড ৫) পৃঃ ৬৩ 

৬ এ খণ্ড ৫; পৃঃ ৩৬৪ 
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তিনি বিষয়াট বিশদ করিয়া আরও বলিয়াছেন : 
পুরাণে অনেক কথা দেখিতে পাই, যেগুলি 
বেদের সহিত মিলে না। যথা, পুরাণে লিখিত 

আছে--কেহ দশ সহম্র, কেহ বা বিশ সহন্্ বখসর 
জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাঁই, 
'িতাযুর্বে পুরুষঃ,__এখানে বেদের কথাই 
গ্রাহ।”* প্রামাণ্য বিষয়ে স্বামীজী সেইজন্য বেদ 

বা উপনিষদ্কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং 

কোনক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম করা উচিত 

নহে, এ-বিষয়েও তিনি সাবধান-বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন : “পুরাণ, তন্ত্র ও অন্তান্য সমুদয় গ্রস্থ, 

এমন কি ব্যাসস্থত্র পর্যন্ত প্রামাণ্যবিষয়ে গৌণ- 

মাত্র, আমাদের মুখ্য প্রমাণ উপনিষদ । মন্বাদি- 
শ্বৃতিশাস্্র ও পুরাণ প্রভৃতির যতটুকু উপনিষদের 
সহিত মেলে, ততটুকুই গ্রহণীয় ; যেখানে উভয়ের 
বিরোধ হইবে, সেখানে স্থবতি প্রভৃতির প্রমাণ 

নির্দয়তাবে পরিত্যাজ্য । আমাদিগকে এই 

বিষয়টি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। কিন্ত 
ভারতের ছুরদৃষ্টক্রমে আমরা বর্তমানে ইহা 
একেবারে ভূলিয়। গিয়াছি।”৯ 

প্রামাণ্য বিষয়ে বেদ উপনিষদ্ অপেক্ষা পুরাণ 
হেয় হইলেও স্বামীজী তাহার অন্য মূল্য সম্বন্ধে 
কিন্ত সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন । তিনি এ সঙ্গেই 
বলিয়াছেন : “তাহা হইলেও পুরাণে যোগ ভক্তি 

জ্ঞান কর্মের অনেক স্থন্দর সুন্দর কথা আছে, 

সেগুলি অবশ্ত লইতে হইবে।”১* এছাড়াও 
পুরাণের অসংখ্য কাহিনীরাজি যে আমাদের 
একটি পরম সম্পদ সে সম্বদ্ধেও স্বামীজীর 

স্বাভাবিক গর্ববোধ ছিল। তিনি বলিয়াছেন : 
“আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে যে- 
গুলি পৃথিবীর গ্রস্থাগারসমূহের তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ 

৮ এ, খণ্ড ৫) পৃঃ ৩৬৪ 
৯ এ, খণ্ড ৫ ) পৃঃ ২২৯--২৩ৎ 
১৩ এ খণ্ড ৫ ১ খৃঃ ৩৬৪ 

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে পুরাণ ২৫৯ 

করিতে পারে-_এ-সকলই আমাদের আছে।”১১ 

আমাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, পুরাণের 
এই মব কাহিনী সবই কি নিছক কল্পনামূলক 

অলস ভাববিলাস? স্বামীজী বলিতেছেন : 

“কিছু-না-কিছু এতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই 

মূল ভিন্তি। পুরাণের উদ্দেশ্ট-_নানাভাবে পরম 

সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া ।”১২ ভারতবষে 

ইতিহাস তাই পুরাণের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সন্বদ্ধ 

এবং ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। ভারতবর্ষে 

ইতিহাসের সংজ্। কি ছিল তাহা আমরা 

নিম্নলিখিত একটি উদ্ধৃতি হইতে উপলব্ধি করিতে 

পারি £ 

“মূঢ় যারা, গণে অবিশ্মরণীয় শুধু 

শু ছিন্ন ঘটনার পঞ্জিকা শ্রীহীন 

কোন্ মন্বম্তরে ছিল মন্গ কোন.জন, 

হূর্ধবংশ-চন্দ্রবশ রাজতরঙ্গিণী, 
ছিল প্রতিপক্ষ কার কোন. ধন্থর্ধারী 

কোন, মুনি কারে দিল কবে অভিশাপ ! 
_হে নহে। সত্য ইতিহাস বলি তারে 

যবে চিন্রণীয় তার হয় স্থচরিত 

সাধু-সঙ্জনের, মহাপুরুষের,_-যবে 

কোন. অবতার আনি কোন, নবভাব 

জাগালে৷ সে কোন্ আলো! কোন, নব স্থুরে 
--হেন কাহিনীর গাঁথে সার্থক মালিকা !”১৬ 

আমরা গ্রারস্তেই লক্ষ্য করিয়াছি পুরাঁণ পুরুষনিষ্ট 

অর্থাৎ বিশিষ্ট পুরুষের বা মহাপুরুষের চরিক্র- 
চিন্তরণই তাহার লক্ষ্য। এইসব পুরুষেরা 

যথার্থই এঁতিহাসিক চরিত্র কিনা, শ্রীকৃষ্ণ বা 

শ্রীরামচন্ত্র নামে সত্যই কোন ব্াক্তি ছিলেন কিন 

এ-বিষয়ে অনেক সময়েই আমাদের মনে সন্দেহের 
উদ্রেক হইয়া থাকে । আমাদের দেশ বিশেষ 

১১ এ, খণ্ড ৫ ; পৃঃ ১৩০ 
১২ এ, খণ্ড ৯; পৃঃ ৪৫৮ 
১৩ কৃষ্ধকথ|'কাহিনী : দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ৬৯ 
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ইতিহাস-সচেতন নহে, এ অভিযোগও সর্বত্র 
শোন! যায়। ইতিহাম ও পুরাণের সম্পর্ক 
বিষয়ে শ্বামীজী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা 

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ন্মরণীয়। তিনিষ্র 
বলিতেছেন : “আর যদিও সেগুলিতে কিছুমাত্র 

এঁতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহার যে 
উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়! থাকে, সেই হিসাবে 

আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ । দৃষ্াস্ত- 
্বর্ূপ রামায়ণের কথা ধরুন-_অলজ্ঘনীয় প্রামাণ্য 

গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের 
ম্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে 

হইবে, তাহা নহে, রামায়ণ বা মহাভারতের 
মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহ 

রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে না; স্ৃতরাং ইহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী 
হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির 

নিকট উপদিষ্ট মহান, ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ 
প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়৷ ম্বীকার করিতে পারা 

যায়।”১৪ 

স্বামীজী এইভাবে পুরাণের প্রামাণ্য অকাট্য- 

ভাবে স্থাপন করিয়াছেন এবং ধাহার! পুরাণের 

কোনও যথার্থ এতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া 
কটাক্ষ করেন অথবা তাহার প্রামাণ্যে সংশয় 

প্রকাশ করেন তাহাদের সমুচিত উত্তর প্রদান 

করিয়াছেন নিয়ললিখিত দৃপ্ত উক্তির মাধ্যমে : 

“কোনও পুরাণে বণিত দার্শনিক সত্য কতদূর 
প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে এ পুরাণে 

বণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা! তাহারা 

কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের কিছুমাত্র 

আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানব- 
জাতির শিক্ষা-আর যে-সকল খধি এ পুরাণ- 
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সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তীহারা কতকগুলি 

এঁতিহাসিক চরিত্র লইয়া ইচ্ছামত ঘত কিছু তাল 
বা মন্দ গুণ উহ্বাদের উপর আরোপ করিতেন__ 

এইরূপে তীহারা মানবজাতির পরিচালনার 
জন্য ধর্মের বিধান দিয়াছেন । রামায়ণে বণিত 

দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব-একটা দশমাথাুক্ত 

রাক্ষস অবশ্তই ছিল-_মানিতেই হইবে, এমন কি 
কথ আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি 

বাস্তবিকই থাকুন্, বা উহ কবিকল্পনাই হউক, এ 
চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, 

যাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য ।”১৪ 

স্বামীজী সেইজন্য পুরাণের প্রামাণ্য নির্ণয়ে বেদের 
অন্থবতিতাকেই একমাত্র নিয়ামকরূপে নির্দেশ 

করিয়াছেন : “দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নৃতন 

বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর 
রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, বেদা দি- 

শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু 
তত্ব তিনি শিখাইতে চান।”১৬ বেদাহুবতিতাই 

তাই পুরাণের প্রাণ বা উপজীব্য । 
পুরাণের আর একটি বিশিষ্ট অবদানের দিকে 

স্বামীজী আমাদের দৃষ্টি আকধণ করিয়াছেন। 
পুরাণের মধ্যেই ভক্তির মন্দাকিনীশ্রোত প্রবাহিত 

হইয়া অগণিত জনমানসকে িগ্কশ্যামল করিয়া 

রাখিয়াছে, যাহা আর অন্য কোন শাস্ত্রে, দর্শনে 

বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই হিসাবে 

পুরাণের এক অনন্যবৈশিষ্ট্য আছে। স্বামীজী 

তাই বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন : “পুরাণেই 

ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় । ভক্তি- 

বীজ পূর্বাবধি বর্তমান ; সংহিতাতেও উহার 

পরিচয়, উপনিষদে কিঞ্চিৎ অধিক বিকাশ, 
কিন্তু পুরাণে বিস্তারিত আলোচন! পাওয়া যায়। 
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হব তরাং ভক্তি কী বুঝিতে হইলে আমাদের এই 

পুরাণগুলি বুঝ! আবশ্যক. ''একটি জিনিস আমরা 
নিশ্চিতরূপে দেখিতে পাই; প্রায় সকল পুরাণেই 
আগা হইতে গোড়া পর্যস্ত তন্ন তন্ন করিয়। 
আলোচনা করিলে পর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সাধু-মহাত্া ও রাজধিগণের 
চরিত-বর্ণনযুখে উহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও 

আলোচনা করা হইয়াছে এবং দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
হইয়াছে। সৌন্দর্যের মহান আদর্শের-_ভক্তির 
আদর্শের দৃষটাস্তসমূহ বিকৃত করাই যেন পুরাণ- 
গুলির প্রধান কাজ মনে হয়।”১* যে কোন 
পুরাণ পাঠ করিলেই স্বামীজীর এই উক্তির যাথার্থ 
সকলেই উপলব্ধি করিবেন। 

শুধু ভক্তিই নহে, পুরাণে শক্তির এক আদর্শ 
ছবিও যত্র তত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই কারণেই 
আমরা পুরাণের মধ্যে নান! তুমুল যুদ্ধবিগ্রহের 
বর্ণনাও দেখিতে পাই। যেমন শ্রশ্রচণ্ডীতে দেবী 
আগাগোড়াই নিদারুণ সংগ্রামে নিরত। শক্তিকে 
উদ্ব,দ্ধ করাই ঘেন এইসব কাহিনীর লক্ষ্য বলিয়া 
মনে হয়। পুরাণের এই দিকটিও স্বামীজীর দৃষ্টি 
এড়াইয়া যায় নাই। তিনি বলিতেছেন : “বস্তঃ 
শক্তির প্রকাশনাই সকল পুরাণ-সাহিত্যের মূল- 
ভাব। নিয়স্তরের পুরাণগুলিতে__আদিমযুগের 

রচনাযু৬এই শক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায় দেহের 
পেশীতে। পুরাণগুলিতে বধিত নায়কগণ 
আকৃতিতে যেমন বিশাল, বিক্রমেও তেমনি 

বিপুল। একজন বীরই যেন সমগ্র বিশ্বয়ে সমর্থ । 
মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শক্তি দেহ 
অপেক্ষ। ব্যাপকতর ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। 
ফলে মহাপুরুষগণ উচ্চতর নীতিজ্ঞানের নিদর্শন- 
রূপে পুরাণাদিতে চিত্রিত হইয়াছেন। পবিভ্রত! 
উচ্ছনীতিবোধের মধ্য দিয়াই তাহাদের শক্তি 
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প্রকাশিত হইয়াছে ।”১* স্বামীজীর এই নিপুণ 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই আমর! প্রাচীনকালে 

পুরাণগুলির সাত্বিক, রাজস ও তামস ভেদের 

স্ত্রটিও যেন আবিষ্কার করি। স্থুল দৈহিক শক্তি 

হইতে ক্রমশঃ বিশ্তদ্ধ আত্মিক শক্তিতে উন্নীত 
করাই যেন তিন শ্রেণীর পুরাণের লক্ষ্য। 

পুরাণ সম্বন্ধে স্বামীজীর এই দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্য 
দিয় ইহাই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে যে, স্বামীজী সব- 

কিছুই স্বচ্ছ, মুক্ত ও বৈজ্ঞানিক মন দিয়াই পর্যা- 

লোচনা করিতেন। অনেকে মনে করেন যে, 

তাহার মতো প্রখর বিচারবুদ্ধিম্পন্ন মানুষ কখনও 

পুরাণের কল্পলোকে বিচরণ করিতে আগ্রহবোধ 

করিতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে 
আগিয়! এবং কিছুটা তাহার দ্বারা সম্মোহিত 
হইয়াই তিনি পুরাণাদি লইয়া! কিছু আলোচনা 
করিতে যেন বাধ্য হুইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা 
ভুলিয়া যাই যে, স্বামীজী বিনা বিচারে কোন 
কিছুই কখনও গ্রহণ করেন নাই এবং 
শ্রামকৃষ্ণও কখনও কিছু না বাজাইয়া অর্থাৎ 

নিজে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করিতে 
তীহাকে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের সংক্ষিপ্ত 

পর্যালোচনা হইতে ইহা বারংবারই প্রমাণিত 

হইয়াছে যে, স্বামীজী পুরাণের যে অংশ গ্রাহ্ 

নহে তাহাকে যেমন নির্মমভাবে পরিত্যাগ 

করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তেমনই যে অংশ 
গ্রাহু বা উপাদেয় তাহাকে তেমনই সমান 

সমাদরের সঙ্গে বরণ করিয়া লইতেও আদেশ 
করিয়াছেন। ইহাই যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, 
যাহ। কোন প্রকার সংস্কারের দ্বার আবদ্ধ নহে। 

প্রাচীন বলিয়াই অন্ধভাবে তাহাকে মাথায় 
তুলিয়া নাচে না৷ অথবা৷ তাহা বৃথা আবর্জনা মনে 

করিয়া ফেলিয়াও দেয় না। 
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পুরাণ যে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেন্য 

অঙ্গ এবং তাহাতে প্রতিফলিত আদর্শ যে আজও 

সকল ভারতবাসীর অন্থুরণীয় বা অনুকরণীয়, 

একথাও স্বামীজীর সেই উদাত্ত ওউদ্দীপ্ত ঘোষণায় 
দ্বদেশমন্ত্রে বন্কাত হইয়াছে : “হে ভারত, ভূলিও 

না"""”১৯।--এই দিব্যবাণীর মধ্য দিয়া ভারত- 

বাসীকে যে আদর্শ বিস্থৃত না হইবার জন্য তিনি 
আহ্বান জানাইয়াছেন তাহার মৃলগুলি প্রধানত: 

পুরাণেই নিহিত। সীতা সাবিত্রী দময়স্তী 
পুরাণেরই আদর্শ নারী, সর্বত্যাগী শঙ্কর বা 
গৌরীনাথ ও জগদস্বা পুরাণেরই দেবতা । 

আধুনিকতার মোহে আমর! যদি পুরাণের 
অনুশীলন করিতে বিস্থৃত হই তাহা৷ হইলে আমর। 
আমাদের জীবনে পুরাণের প্রভাবকেই অস্বীকার 
করিয়া আত্মঘাতী হইব। তাই স্বামীজীর 

নিয়লিখিত উদ্ধৃতি দিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের 

উপসংহার করিতে চাই : “আধুনিক কালে পুরাণ- 
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গুলির প্রভাব শ্রধু স্বীকার করিলেই চলিবে না, 

পুরাণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, 
কারণ পরবর্তী যুগের অবনত বৌদ্ধধর্ম আমাদিগকে 

যে-ধর্মের অভিমুখে লইয়! যাইতেছিল, পুরাণগুলি 
আমাদিগকে তদপেক্ষা গ্রশস্ততর ও উন্নততর 
এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম শিক্ষা 

দিয়াছে ।.."যতদিন ব্যক্তিগত ও বিষয়গত গ্রীতি 

বলিয়া কিছু থাকিবে, ততর্দিন কেহ পুরাণের 

উপদেশাবলী অতিক্রম করিয়! যাইতে পারিবে না। 
যতদিন সাহায্যের জন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর 

করা-রূপ মানবীয় ছুর্বলতা বর্তমান থাকিবে, 

ততদিন এই-নসকল পুরাণ কোন না কোন আকারে 

থাকিবেই থাকিবে ।**'পুরাণ ছাড়িবার জো নাই, 

'"*মান্গুষের প্রকৃতিই ইহা চাহিয়া থাকে ।২* 
স্বামীজীর নির্দিষ্ট পথে দেশে পুরাণের পঠন- 

পাঠন ও পুনর্মল্যায়ন প্রবতিত হউক, ইহাই 
প্রার্থনা। তাহাতেই দেশের ও দশের মঙ্গল । 

২৯ এ, খণ্ড ৫ ; পৃঃ ২৯০--২৯১ 

প্রতীক্ষায় থাকা 
শ্রীমতী অরুন্ধতী রায় | 

সাহিতাসেবিকা। 

কি আসে যায় 

বসন্তের নিটোল পদক্ষেপে যতই আবৃত হোক জাখিপল্লব 

জীবনে হাসির ওজ্জল্যে-_ 
কিংব! নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যাপ্তিতে অবচেতন স্তর পেরিয়ে 
অথবা মন তো পাবেই তার সন্ধান 
হাহ! দীর্ঘশ্বাস দেবদারুর পাতায় । কোনদিন-_ 

অন্তহীন মহাকাশের শুন্যগর্ডে আত্মমগ্ নিঃসীম চেতনায় 
বিলীন তো হবেই কোনদিন এখন শুধু প্রতীক্ষায় থাকা । 



বুদ্ধপূণিম। 
শ্রহেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী 

বৌদ্ধধর্ম ও ভারত-সংস্কাতমূলক 

বৈশাখী পৃণিমা যা! সর্বসাধারণে বুদ্ধপৃণিম। 
নামে পরিচিত। এ এক চিরম্মরণীয় তিথি। 

তিনভাবে জয়যুক্ত এই তিথি। এই তিথিতেই 

মহামানব বুদ্ধের জন্ম, এই তিথিতেই তীর বৃদ্ধত্ব- 

লাভ, আবার এই তিথিতেই তাঁর পরিনির্বাণ- 
প্রাপ্তি। মানবসভ্যতার যুগ যুগান্তরের ইতিহাসে 

এমন একটা মহিমান্বিত দিন বিরল। 

অপূর্ব এই মহামানব বুদ্ধের জীবনকাব্য। 
শান্তিপূর্ণ রাজ্য, লেহময় পিতা, রূপেগুণে 

অতুলনীয় যুবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র, রাজপ্রাসাদে 
বিলাসের অজন্ আয়োজন-_এরই মধ্যে যুবক 

সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মানুষের প্রাত্যহিক 
জীবনের মূল সমন্তার | জীবনের স্তরে স্তরে রোগ 

শোক, জর! মৃত্যুর যে ছুঃখ, সেই ছুঃখের সত্যরূপ 

তিনি দেখলেন। প্রশ্ন জাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের 

মনে সত্যিই কি এর থেকে পরিত্রাণ নেই? 

দুখ আছে, দুঃখের নিরোধও আছে-কোন্ 

পথে? সেই মুক্তিপথের সন্ধানে রাজা ও রাজ- 

সিংহাসন, প্রিয়তম! পত্বী, নব্জাত পুত্র সব পিছনে 
রেখে তিনি নৈশ অন্ধকারে হলেন অভিনিক্ষান্ত। 

তারপর এক বৈশাখী পুিমায় শাক্যকুমীর 
গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে নব রূপাস্তরে মাহুষের 
মুক্তিদাতারূপে আবিভূ্ত হলেন। পৃথিবীর 

মান্থযকে দিলেন নৃতন ধর্ম, নীতি, নৃতন সমাজ- 
বিস্তাম কৌশল । প্রচলিত বিশ্বাস, আচরণের ধর্ম, 
গতানুগতিক লোকব্যবহার-_-এ সবকে উপেক্ষা 

করে ধর্ম ও সঙ্ঘের নামে তিনি আহ্বান জানালেন 

সকলকেই । বললেন-আমি ঈশ্বর নই বা 
ঈশ্বরপ্রেরিত নই । আমি মানব সন্তান, সাধনা- 
বলে জেনেছি জন্ম ও মৃত্যুর রহম্ত। জেনেছি 

পল্িফা 'জগজ্জ্যোতি'র সঙ্পাদক। 

ছুখ কি, জেনেছি ছুঃখের কারণ, সেই কারণ দূর 

করবার উপায়ও জেনেছি। তিনি সকলকে 

আহ্বান জানালেন জীবনের পথে, জীবনের 
প্রসারের পথে, নির্মল বিচারবুদ্ধর পথে। তাই 

তিনি লোকগুরু। তারই কণে বন্কত হল সত্যের 

জাগরণ মন্ত্র। আজ তাই আবার এসেছে সেই 

বৈশাখী পৃিমা বুদ্ধ-আত্মার অত্যুদয় চিহ্নিত সেই 
আলোকতিথি। 

বুদ্ধআত্মার আবির্ভাব মানবসভ্যতার ইতিহাসে 

এক বিরাট দিক পরিবর্তন। বিবর্তনের একটা 
আলোকময় জাগরণ । হৃদয় ও মন্তিষ্ষের অপূর্ব 

সমন্বয় । আত্মবিশ্বাম আর আত্মপ্রচেষ্টা_ 
পৃথিবীর মানুষকে তিনি দিলেন এই মহামন্তর। 
বললেন-_ এই পথেই আছে আত্মবিকাশ ও 

আত্মোপলব্বি। 

মৈত্রীভাবনার মহাভাবুক সেই তথাগতের 
প্রয়োজন আজ নৃতন করে দেখা দিয়েছে হিংসা- 

দ্বে-কলুধিত এই পৃথিবীতে । দেখ! দিয়েছে এই 

সন্ষটময় মুহুর্তে যখন মাহ্থষকে অশ্রদ্ধা করেই 

মানব মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ 

মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে, মান্য আজ সত্যত্রষ্ট। তার 

মহুয্যত্বগ্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে 

মান্নষের প্রতি মানুষের এতে সন্দেহ, এতো 
আক্রোশ, এতো! আতঙ্ক । তাই আজ এই 

মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে, 

তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশিত 
করো” পূর্ণ কর তাকে । 

প্রেম, মৈত্রী আর করুণার মূর্ত-প্রতীক বুদ্ধ । 
বৃদ্ধকে কেউ বলেন অবতার, কেউ বলেন মানব- 
শিক্ষক, লোকগুরু । আবার কেউ বলেন নির্বাণের 



২৬৪ 

মন্ত্রণাতা। তিনি এ সবই । কিন্ত সবার আগে 

তিনি ইতিহাসের উত্তম পুরুষ। তিনি মানব- 
গ্রেমিক। তিনি এমন এক ধর্মের প্রচারক--যে 

ধর্মে ঈশ্বর অনুচ্চারিত, আছে শুধু আত্মত"গ । 
এই আত্মত্যাগের মধ্যেই বুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন 

ছুঃখনিবৃত্তির রাজপথ । বিশ্বমানবের ইতিহাসে বুদ্ধ 
তাই চিরোজ্জল আলোকবতিকা। ইতিহাসের 
এক নিগুঢ় ও মহৎ উদ্দেশ্য মিদ্ধ করেই তিনি 

সিদ্ধার্থ। সভ্যতার ইতিহাসে বুদ্ধই জনজাগরণের 
অগ্রদূত। মানবসমাজে এই মহামানবই গতিশীল 

করে তুলেছিলেন সর্বোচ্চ নৈতিক ভাবরাশি, যা 

পৃথিবীর কোথাও হয়নি, অথচ যার প্রয়োজন 

ছিল পৃথিবীতে । এই মহামানবের জ্ানমূর্য 

থেকেই বিকীর্ণ হুল নীতিরশ্মি পৃথিবীর লব 
দেশে। জগতে তিনিই প্রথম গুরু, যিনি আর্ত 

করলেন ধর্মগ্রচার, গড়লেন সজ্ঘ। ব্ললেন-_- 

প্রজ্ঞার আলোকে চিনে নাও মুক্তির পথ। 

বললেন--পৃথিবী জয়ের চেয়েও আত্মজয় বড়। 

বললেন _সর্বজীবের প্রতি ভালবাসা, এর চেয়ে 

বড় ধর্ম আর কিছু নেই। বিশ্বমানবের মুক্তির 

সঙ্গে তিনি এক করে দিতে পেরেছিলেন নিজের 

মুক্তি। তাই তীর কণ্ঠে বন্কৃত হল সাম্য-মৈত্রীর 

অমৃতময় বাণী। 

পৃথিবী আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে অপ্রমেয় 
আচরণ আর হিংসায়। বুদ্ধদেব বলেছেন_- 

প্রেমের দ্বারা বিশ্বকে রক্ষা কর, ক্ষমার দ্বার! 
(ইউজার 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্--€ম সংখ্যা 

বিশ্বকে ধারণ কর, শ্রীতির দ্বারা বার সাথে 
সংযুক্ত হও । কিন্ত লোভাতুর মান্য নির্লোত হতে 
পারছে না। লোভাতুর পতঙ্গের মতো মান্য 
নিজেও মরছে, বিশ্বকেও ধ্বংদের পথে নিয়ে 

যাচ্ছে। নীতি নিয়ে ধর্ম নিয়ে বাধছে লড়াই। 

পৃথিবীর এক-একটা বিশ্বযুদ্ধের মধো এর স্বাক্ষর 

পাওয়া যায়। জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে জাগ্রত করে 
অমৃতের পুত্রের বিষে বিষে নীল হয়ে উঠছে। 

আজকের পৃথিবীর চরম সন্কটময় সময়ে যেখানে 

হানাহানির গ্লানি সব মানুষকে বইতে হচ্ছে, 

যেখানে লোভের সীমাহীন প্রতাপ মানুষের রক্ত- 

ধারায় মাটিকে কামার্ত করছে সেখানে আবার 

নৃতন করে ভাববার সময় এসেছে__প্রাণ কোথায়, 

ত্রাণ কোথায়, জীবনের প্র্ফুটিত সমারোহ 

কোন্থানে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ক 

মিলিয়ে শুভ বৈশাখী পৃণিমায় আহ্বান জানাই 
বর্ণে বর্ণে জাতিতে জীতিতে অপবিত্র ভেদবুদ্ধির 

নিষ্ঠরতা, মৃঢ়তা ধর্মের নামে আজ পঙ্থিল করে 
তুলেছে ধরাতল। পরম্পর হিংসার চেয়ে 
সাংঘাতিক পরম্পর ঘ্বণায় মানুষ এখানে পদে 

পদে অপমানিত । সর্বভাবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির 
পথ বলে ঘোষণ! করেছিলেন, সেই তাঁর বাণীকে 

আজ উৎ্কন্তিত হয়ে কামনা করি-_এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ 

কলুষিত দেশে। পুজাবেদীতে আবিভূত হল 
মানবের শ্রেষ্ঠ তথাগত বুদ্ধ, মানব-শ্রেষ্টতাকে 
উদ্ধার করবার জন্ ।* 

* ১৩৪২ ব: বৈশাখী পুণিমা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ ; বুদ্ধদেব, পৃঃ ৮ 



“কপা কঠোর" 
স্বামী পুরাণানন্দ 

কাশনপুর উদ্যানন্ছ শ্রীয়ামকফ মঠের অধ্যক্ষ । 

ভক্তিশান্ত্রে ও তক্তজনমহলে শ্রীভগবান 

কুপাময়, দয়াময় বলিয়া কীতিত হন। সাংসারিক 

আতিনাশ অথবা সংসারাতীত মোক্ষসিদ্ধি_ 
উভয়ই সংকটমোচন পরমেশ্বরের কূপাসাপেক্ষ 

ভক্তের এই কথায় বিশ্বামী। বে্দাস্তনিষ্ঠ তরুণ 

সাধক, শ্রীরামকুষ্ণশি্য গ্রীহবিনাথ চট্টোপাধ্যায় 

(উত্তরকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের 
নিকট এই শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। হরিনাথ 

পূর্বে ভাবিতেন, ব্দোস্তার্দি শাস্তান্ুশীলন সহায়ে 

কেবল পুরুষকার নির্ভর থাকিয়াই “অবাঙ্মনসো- 
গোঁচরম্, ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবপর | 

এইকব্ূপ ধারণ। পোষণকালে, একদিন তক্তবর 

বলরাম বনস্থ মহাশয়ের গৃহে শ্ররামকৃষ্ণের 
শুভাগমন বার্তা পাইয়া! হরিনাথ তাহাকে দর্শশ 
করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া “ছুই- 

একটি কথার ভাবেই বন্ধু (হরিনাথ ) বুঝিতে 
পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন 

_-জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের 
কুপ। ভিন্ন হইবার নহে।'""€ হরিনাথ ) শুনিলেন 

ঠাকুর বলিতেছেন_-কি জান, কাম-কাঞ্চনকে 
ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন 
কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জানে ধারণ। 

হওয়া কি কম কথা! তার দয়া না হ'লেকি 

হয়? তিনি কৃপা ক'রে একসপ ধারণা যদি 

করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মান্ছষ নিজে 
সাধন ক'রে সেট। কি ধারণা করতে পারে ?*"" 

এইরূপে ঈশ্বরের দগ়্ার কথা বলিতে বলিতে 
ঠাকুরের সমাধি হইল । কিছুক্ষণ পর অর্ধবাহৃদশ। 

প্রাপ্ত হইয়-..ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন__ 
€ওরে কুমীলব, করিম কি গৌরব, 
ধরা মী দিলে কি পারিস্ ধরিতে ।, 

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের ছুই চক্ষে এত জল- 
ধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের 

খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও (হরিনাথ ) 
সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়। কাদিয়া আকুল। 

'“*বন্ধু বলেন, “সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে 

অস্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই 
বুঝিলাম, ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হুইবার 

নহে।” (শ্রীশ্রীরামরষ্ধলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, 
গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ৭১-৭২ ) 

কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা উদ্দিষ্ট ভক্তের পক্ষে সর্বদা 
অন্থকুল মনে হয় কিনা-_-ভক্তদাধক ভগবানের 

দয়াকে সর্বাবস্থায় প্রসন্নচিত্তে “দয়া” বলিয়। স্বীকৃতি 

দিয়। নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন৷ 

তাহা বিচার্ধ। দেখা যায়, শ্রীরামরুষ্ণকথিত 

কীচা আমি'-র গ্রভাবযুক্ত হইতে না পারা পর্যস্ত 
--অবিষ্যাপ্রস্তত অহংকারের সেবায় তৎপর 

থাকিয়া, এমন দয়াময়ের দয়াকেও তক্তসাধক 

কখন কখন স্বীয় স্বার্থপ্রতিক্ল মনে করেন ! 
তবে তাহ জত্বেও, ভক্তহিতনিষ্ঠ ভগবান ভক্তের 

অপ্রসন্নতা ও স্বীয় “বিপত্তির ঝুঁকি লইয়াও 

আশ্রিত ভক্তের হিতসাধনে তৎপর থাকেন। 

এই বিষয়ে তুলসীদাসের “রামচরিতমানসে' 

একটি মধুর ও কৌতুকজনক উপাখ্যান আছে, 
যাহ! আমর] এই প্রবন্ধে উদ্ধৃতি ও অন্থবাদ সহ 
আলোচনা করিতে অভিলাষী । 



২৬ 

পার্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন-_ 

রাম ব্রদ্ষ চিন্ময় অবিনাসী ।* 

সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী ॥ 
নাথ ধরেউ নরতন কেহি হেতৃ। 

মোহি লযুঝাই কহন্ু বৃষকেতু ॥ 
[ বালকাণ্ঁ, ১৪৪ ] 

-শ্রীরামচন্দ্র তো চিন্ময়, অবিনশ্বর, সর্বদৌষ- 
বজিত এবং অস্তর্যামী ব্রহ্বস্ব্ূপ ; তিনি কেন 

নরতন্গ ধারণ করিয়াছিলেন, অঙ্থগ্রহ করিয়া 
আমাকে বুঝাইয়া বলুন। উত্তরে মহাদেব 

গীতোক্ত ধর্মগানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব, 
শ্রীভগবানের নরাদি শরীর স্বীকারের হেতু বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া বলেন, কখন কখন স্বীয় সেবক- 

কৃত অপরাধের পরিণতিতেও ( যথা_-জয় ও 

বিজয় ) ভগবানকে শরীর ধারণ করিতে হয়। 

মহাদেব আরও বলেন-__ 
নারদ সাপ দীন্হ একবার! । 

কল্প এক তেহি লগি অবতারা ॥ 

গিরিজা চকিত ভঙঈ স্থুনি বানী । 
নারদ বিষ্ুুভগত পুনি জানী ॥॥ [ এ, ১৫২] 

--দেবধি নারদ একবার ভগবানকে অভিশাপ 

দিয়াছিলেন, যাহার জন্য ভগবানকে এক কল্পে 

( রামরূপে ) অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। ইহা 
শ্তনিয়া পার্বতী অতি বিম্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা 

করিলেন- নারদ তে! বিষুণতক্ত, তদুপরি জ্ঞানী 
খবি,__ 

কারন কবন সাপ মুনি দীন্হা। 

কা অপরাধ রমাপতি কীন্হা ॥ 

য়হ প্রসঙ্গ মোহি কহুছ পুরারী । 
মুনিমন মোহ আচরজ ভারী ॥ [এ] 

-তিনি কেন তীহার সদ আরাধ্য জীবন- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৫ম সংখা! 

দেবতাকে অভিশাপ দিলেন? রমানাথ কি 

অপরাধ করিয়াছিলেন? অনুগ্রহ করিয়া এই 
বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বলুন, কেনন৷ দেবধি 

নারদের মতো মুনিও মোহগ্রন্ত হন-_ইহা৷ অত্যত্ত 
বিস্ময়ের বিষয় । 

পার্বতীর এই বিশ্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে, 

নারদ কেন ভগবানকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 

তাহ! বর্ণন প্রসঙ্গে মহাদেব নিয়োক্ত উপাখ্যান 

বলেন__ | 

হিমগিরি গুহা এক অতি পাবনি। 

বহ সমীপ স্থুরসরী স্হাবনি ॥ 

আম্মু পরম পুনীত স্হাব!। 

দেখি দেবরিষি মন অতি ভাবা ॥| [ এ ১৫৩] 

--হিমালয়ে স্থরধুনী তটে এক অতি মনোরম 
গুহায় একটি পবিত্র আশ্রম দেখিয়া একবার 

দেবধি নারদ অত্যন্ত গ্রীত হন। 
নিরথি সৈল সরি বিপিন বিভাগ! । 
ভয়উ রমাপতি পদ অন্থুরাগা ॥ 

স্থমিরত হরিহি সাপগতি বাধী। 
সহজ বিমল মন লাগি সমাধী ॥ [ এ] 

_বিশীল পর্বতশ্রেণী, বেগবতী নদী এবং 

মনোরম বনরাজির ন্গিপ্ধ পরিবেশে ভক্ত নারে 

নির্মল চিত্ত রমানাথের মহিমা সপ্রেমে ম্মরণ 

করিতে করিতে ক্রমে সমাধিমগ্ন হইল এবং তীহার 

উপর দক্ষ প্রজাপতির অবিরাম ভ্রমণের যে 

অভিশাপ ছিল, তাহা বাধিত হইল। 

মুনিগতি দেখি স্থরেস ডরান|। 

কামহি' বোলি কীন্হ সনমানা ॥ 

সহিত সহায় জাছ মম হেতৃ। 

চলেউ হরধি হিয় জল চর কেতৃ॥॥ [এ] 

-নারদের ধ্যানতম্ময়তা দেখিয়া দেবরাজ হন 

* উদ্ধৃতিগুলি এসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সন্কলিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “রামচরিত মানসে”র ২য় সংস্করণ হইতে গৃহীত। 

'য” শি”) ি"স্থলে তুলসীদাস প্রায়ই 'জ?, 'স” এবং 'ন”-এর ব্যবহার করিয়াছেন । 



জোষ্ঠ, ১৩৯২ ] 

ভীত হুইলেন ও কামদেবকে ডাকিয়৷ আপ্যায়িত 

করিলেন ও বলিলেন-_-আমার স্বার্থে, নারদের 

তপস্যা ভঙ্গ করিতে স্বীয় সঙ্গীগণ সহ দেবধি 

সমীপে যাও। কামদেৰ প্রসন্নচিত্তে চলিলেন। 

স্থনাীরমন মই অসি ভ্রাসা । 

চহুত দেবরিষি মম পুর বাস! ॥ 
জেকামী লোলুপ জগ মাহী' । 

কুটিল কাক ইব সবহি' ডেরাহী ॥ [খর] 
_-(স্থনাসীর ইন্দ্র) দেবরাজের মনে এই ভয় 
যে, বুঝিবা স্ব্গরাজ্যের অধিকার লাভের আশায় 

দেবধি তপস্তামগ্ন হইয়াছেন। (তুলসীদ্াসের 
মন্তব্য--) সংসারে কামনাপরায়ণ, বিষয়লোলুপ 

মানুষ স্বীয় স্বার্থহানির ভয়ে সর্বদা কুটিল কাকের 
মতো৷ অপর সকল হুইতে সন্ত্স্ত থাকে ! 

সখ হাড় লেই ভাগ সঠ স্বান নিরথি মূগরাজ। 
ছীনি লেই জনি জানি জড় তিথি স্থরপতিহি 

নলাজ॥ [এ] 

_মগরাজ পিংহকে দেখিয়। ক্ষুদ্র কুকুর, শু ও 

তুচ্ছ অস্থিথণ্ড লইয়া পলাইয়া যায়__-মনে এই ভয়, 

পাছে মুগরাজ তাহা৷ কাড়িয়া লয়! স্থুরপতি 

ইন্্ও তেমনি কুকুবের মতোই নির্ণজ্জ। ( কেননা 
তাহার এই বোধ নাই যে, নারদের কাছে 
স্বরপুরীর আধিপত্য লাভ কাকঝিষ্ঠাতুল্য হেয়। 
মগরাজের কাছে যেমন শু অস্থিখণ্ড। তুলসী- 
দাসের তুলনার তীক্ষতা লক্ষণীয় । ) 

তেহি আশ্রমহি মদন জব গয়উ। 
নিজ মায়! বসস্ত নিরময়উ ॥ 

কুস্থমিত বিবিধ বিটপ বন্থরঙ্গা । 

কৃজহি' কোকিল গুঞ্হি" ভূক্গা ॥ [4,১৫৪] 

-কামদেব দেবধি নারদের আশ্রমে উপস্থিত 

হুইয় স্বীয় মায়াবলে বসন্ত খতু নির্মাণ করিলেন-__ 
বৃক্ষে বৃক্ষে নানাবণর্রে মনোরম পুষ্প প্রস্ফুটিত 

হইল এবং কোকিলের মধুর নিনাদ ও তৃঙ্গকুলের 

শ্রতিন্থথকর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি হইতে লাগিল । 

'কপা কঠোর, ২৬৭ 

চলী সহাবমি ভ্রিবিধ বয়ারী। 

কামরুষান্গ বটাবনিহারী ॥ 

রস্ভার্দিক সর নারি নবীনা। 
মকল অসমসর কলা প্রবীন! ॥ [এ] 

-__কামাগ্নি উদ্দীপিত করে, এমন শীতল, মৃছু এবং 

স্থগন্ধি বায়ু গ্রবাহিত হইতে লাগিল, কামকলায় 
নিপুণ রস্ভাদি নবীনা স্ত্ীবৃন্দ_ 

করহি' গান বহু তান তরঙ্গ! । 
বনু বিধি ক্রীড়হি' পানি পতঙ্গ ॥ 
দেখি সহাই মদন হরষান!। 
কীন্হেসি পুনি প্রপঞ্চ বিধি নান! ॥ [এ] 

__-নানাপ্রকারে হস্তনঞ্চালনাদি সহকারে গান 

করিতে লাগিল ; কামদেব স্বীয় সহায়িকাগণের 

নৈপুণ্য দর্শনে গ্রীত হইলেন এবং স্বয়ং আরও 
মিথ্যা মায়! সৃষ্টি করিলেন । 

কামকল! কু মুনিহি ন ব্যাপী । 

নিজ ভয় ডরেউ মনোভব পাপী ॥ 
মীম কি চাপি সকই কোই তান্। 
বড় রখবার রমাপতি জান ॥ [এ] 

কিন্তু এই সকল জঘন্য উদ্ভম নারদের ছিত্তে 

কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারিল না দেখিয়। 

পাপী কামদেব স্বীয় ব্যর্থ চেষ্টার সম্ভাব্য পরিণাম 
চিন্ত। করিয়! ভীত হইলেন। (তুলসীপাসের 

মন্তব্য-- ) তক্তপালক পরমেশ্বর যাহাকে রক্ষা 

করেন, অপর কে তীহার মর্ধাদা লঙ্ঘন করিতে 

পারে? 

সহিত সহাই সভীত অতি মানি হারি মন মৈন। 
গহেসি জাই মুনিচরন তব কহি স্থৃঠি আরত 

বৈন॥ [এ] 
--অত্যন্ত ভীত কামদেব তখন পরাজয় স্বীকার 

করিয়া রম্ভারদির সহিত দেবধি সমীপে যাইয়া 

তাহার চরণ ধারণপূর্বক আর্তম্বরে ক্ষমাভিক্ষা 
করিলেন । 

তয়উ ন নারদ মন কছু রোযা । 
কহি প্রিয় বচন কাম পরিতোষা ॥ 



২৬৮ 

নাই চরন সিরু আয়ন্থ পাই। 
গয়উ মদন তব সহিত সহাঈী ॥ এ, ১৫৫] 

--এদিকে নারদ কিন্ত কামদেবের উপর বিন্দুমাত্রও 

কুপিত হইলেন না, বরং প্রিক্নবাক্যে তাহাকে তুষ্ট 
করিয়া অভয় দিলেন। অনম্তর কামদেব 

দেবধি চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে সহায়িকাবৃন্দ সহ 
সেখান হইতে বিদায় লইলেন। 

মুনি স্বসীলতা আপনি করনী 

স্থর পতি সভা জাই সব বরনী। 
সনি সব কে মন অচরজু আব । 

যুনিহি প্রসংসি হরিহি সিরু নাবা ॥ [এ] 
--বিদায় গ্রহণাস্তে, কামদেব স্বর্গে দেবরাজের, 

সভায় যাইয়া, স্বীয় উদ্ভম ও নারদের দুঃসাধ্য 
সংযমের কথা নিবেদন করিলে সকলেই বিম্মিত 

হইলেন এবং দেবধির প্রশংসা! করিয়া, আশ্রিত- 
পালক শ্রীহরির মহিমা ম্মরণে নতমস্তক হইলেন । 

তৰ নারদ গবনে সিব পাহী' । 

জিতা কাম অহমিতি মন মাহী" ॥ 
মারচরিত শকরহি স্থনায়ে | 

অতি প্রিয় জানি মহেস সিখায়ে ॥ [ এ] 

এদিকে “আমি কাম জয় করিয়াছি”--এই 
অহংকারে ম্কীত নারদ অতঃপর মহাদেবের নিকট 
যাইয়৷ কামদ্দেবের অপচেষ্টা এবং নিজের সংযম- 
শক্তির কথা আত্মঙ্লাঘা স্হকারে নিবেদন 

করিলেন । মহাদেব তখন অতিপ্রিয় নারদকে 

পরামর্শ দিলেন, 

বার বার বিনবষ্ট মুনি তোহী। 
জিমি য়হ কথা স্থনায়ন্থ মোহী ॥ 

তিমি জনি হরিহি স্বনায়হু কবহু'। 
চলেন প্রসঙ্গ ছুরায়ু তবহা॥ [এ] 

_েখ নারদ, তোমার কাছে বারংবার আমি 
এই মিনতি করিতেছি যে, আমাকে তুমি তোমার 

কামবিজয়ের কথা যাহা বলিলে, তাহা যেন প্রসঙ্গ 

উঠিলেও শ্রীহরির কাছে বলিও ন|। 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--€৫ম সংখ্যা 

সভ্ভূ দীন্হ উপদেস হিত নহি" নারদহি হান । 
তরদ্বাজ কৌতুক স্ুনন্থ হুরিইচ্ছা বলবান ॥ [ এ] 
_-নারদের হিতার্থে মহাদেব যে উপদেশ দিলেন, 

তাহা নারদের মনঃপুত হইল না ; ইহার পর যে 
কৌতুক হইল, হে ভরদ্বাজ, তাহা বলিতেছি, 

শোন; শ্রীহরির ইচ্ছাই বলবতী। (রামচরিত- 
মানসে" মুখ্য বক্তা ও শ্রোতা যথাক্রমে শিব ও 

পার্বতী, তবে এই কথাই পরে যাজ্জবন্ধ্য প্রয়াগ- 

তীর্ঘে ভরদ্বাজের নিকট কীর্তন করিয়াছেন । ) 

একবার করতল বরবীনা । 

গাবত হরিগুন পানপ্রবীন। ॥ 

ছীরসিন্ধু গবনে মুনিনাথ! | 
জই বস শ্রীনিবাস! ক্রতিমাথা ॥ [এ ১৫৬] 

-অনস্তর সঙ্গীতপটু নারদ একদিন বাীণপাহস্তে 

শ্রীহরিগুণ কীর্তন করিতে করিতে ক্ষীরসমুদ্ধে লক্মী- 

পতি, শ্রুতিশীর্ষ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। 

হরষি মিলেউ উঠি কৃপানিকেতা। 
বৈঠে আসন রিসিহি সমেতা | 

বোলে বিইসি চরাচররায়! । 

বছুতে দিনন্হ কীন্হি মুনি দায়! ॥ [খী] 
_-চরাচর জগন্নাথ, কপানিধি শ্রীভগবান, নারদকে 

দেখিয়৷ সানন্দে ও সাগ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন এবং একাসনে উপবেশন করিয়া মৃদুমধুর 
হাশ্যহকারে বলিলেন-_মুনিবর, দীর্ঘকাল পর 

দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলে ! 

কামচরিত নারদ সব ভাখে। 

জছ্যপি প্রথম বরজি সিব রাখে ॥ 

অতি প্রচণ্ড রঘঘুপতি কৈ মায়া। 

জেহি ন মোহ অস কো জগ জায়! |. এ] 
মহাদেবের নিষেধ সত্বেও নারদ কথায় কথায় 

কামদেবের বৃত্বাস্ত নারায়ণকে সব বলিলেন। 

( তুলসীদাসের মন্তব্য ) শ্রীরঘুপতির মায়! ছুমিবার 
জগতে এমন কে জগ্গিয়াছে যে, এই “দৈবী” 

মায়ায় মুগ্ধ না হইয়াছে? 
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রুখ বদন করি বচন মৃছু বোলে শ্রীভগবান । প্রপতি নিজ মায়! তব প্রেরী। 

তুমহরে স্থমিরন তেঁ মিটহি' মোহ মার মদ স্থনন্থ কঠিন করনী তেহী কেরী ॥ [এ] 

মান॥ [ এ] 

_-ভগবান তখন অপ্রসন্ন বদনে, মৃদুবাক্যে 
নারদকে বলিলেন--তোমার স্মরণে অপরের 

মোহ, কাম, অহংকার এবং অভিমান দ্র হইয়! 
যায় (সুতরাং তোমার উপর আবার কামের কি 

প্রভাব হইবে ?)। 
সুস্থ মুনি মোহ হোই মন তাকে। 
জ্ঞান বিরাগ হৃদয় নহি জাকে ॥ 

ব্রহ্ধচরজ ব্রত রত মতিধীরা। 

তুমহহি' কি করই মনোভব পীরা ॥ [এঁ, ১৫৭] 

_শোন নারদ, জ্ঞানবৈরাগ্যহীন মানুষই মোহগ্রস্ত 

হয়, কিন্তু ব্রদ্ষচর্য ত্রতাভ্যাপী তোমার মতো 

বিবেকীর প্রতি কাম কি পীড়া উৎপন্ন করিবে? 
নারদ কহেউ সহিত অভিমান! । 
কুপা তুম্হারি সকল ভগবান ॥ 

করুনানিধি মন দীখ বিচারী। 

উর অস্কুরেউ গর্বতরু ভারী ॥ [এ] 

_নারদ্দ অভিমানের সহিত বলিলেন-_সকলি 

তোমার কৃপা । এদিকে করুণাময়, সর্বদর্শী ভগবান 

দেখিলেন (ভক্ত হইলেও) নারদের হৃদয়ভূমিতে 
অনর্থমূল গর্বতরু অস্কুরিত হইয়াছে ! 

বেগি সো মৈ' চারিহউ উথারী। 
পন হমার সেবক হিতকারা ॥ 

মুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ। 
অবসি উপায় করব মৈ সোই ॥ [এ] 

_(নারদের অবস্থাদৃষ্টে ভগবানের সিদ্ধান্ত) 
শী্ই আমি এই গর্বতরুর মূলোৎপাটন করিৰ ; 
কেননা, ভক্তের হিতসাধনই আমার ব্রত | স্থৃতরাং 

এমন কিছু উপায় আমি অবলম্বন করিব যাহাতে 
নারদের মঙ্গল এবং আমার কিছু কৌতুক হয়। 

তব নারদ হরিপদ সিরু নাঈ। 

চলে হৃদয় অহমিতি অধিকাঈ ॥ 

_-অতঃপর নারদ শ্রীহরিকে প্রণামাস্তে বিদায় 

লইয়। চলিলেন-_তীহার হৃদয় তখন অহংকারে 
পূর্ণ। এমন সময় ভগবান নিজ মায়া বিস্তার 

করিলেন এবং তাহার যে কঠিন পরিণাম হইল, 
তাহা শোন। 

বিরচেউ মগ্ড মহ নগর তেহি সতজোজন বিস্তার । 

শ্রীনিবাস পুর তে অধিক রচনা বিবিধ প্রকার ॥ 

[ঞ&] 

_ হুরিমায়া, নারদের চলার পথে শতযোজনব্যাপী 

এক মহানগর হ্ত্তি করিল, যাহার শোভা 
বৈকুষ্ঠপুরী হইতেও অধিকতর সুন্দর | 

বসহি' নগর হ্ন্দর নর নারী। 

জগ বহু মনসিজ রতি তম্গধারী ॥ 

তেহি পুর বসই সীলনিধি রাজা। 

অগণিত হয় গয় সেন সমাজা || [ এঁ, ১৫৮] 

__সেই নগরে স্থন্দর সুন্দর নরনারী বাস করেন 
_যেন বহু কামদেব ও রতি তন্থধারণ করিয়া 

রহিয়াছেন। অগণিত ঘোড়া, হাতী ও বিশাল 

সেনাবাহিনীর অধিপতি শীলনিধি সেখানকার 

রাজা। 

সত স্ুরেস সম বিভব বিলাস! । 

রূপ তেজ ব্ল নীতি নিবাস ॥ 

বিশ্বমোহনী তাস কুমারী । 
রী বিমোহ জেহি পু নিহারী ॥ [এ] 

_ রাজা শঈীলনিধির বৈভব শত দেবরাজতুল্য-_ 

স্বয়ং তিনি রূপবান, তেজস্বীঃ বলবান, অথচ 

স্থনীতিনিষ্ঠ। বিশ্বমোহিনী নামী তাহার কন্তার 

রূপমাধূর্ষে স্বয়ং লক্্মীদেবীও যেন মুগ্ধ হন। 

সোই হরি মায়! সব গুন খানী। 
সোভ। তাস্থ কি জাই বখানী ॥ 

করই স্বয়ম্বর সো নৃপবাল!। 

আয়ে তই অগনিত মহিপালা ॥ [এ] 
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-সকল গুণের অধিকারিণী রাজকন্তা বিশ্ব- 

মোহিনী, বস্তত;ঃ ভগবানের মায়ারই সাকার 

রূপ। পরমাহ্ুন্দরী এই রাজকন্যার জন্য আহুত 

্বয়বর সভায় তখন অসংখ্য রাজ। সেখানে 

আগমন করিয়াছেন । 

মুনি কৌতুকী নগর তেহি গয়উ। 

পুরবাসিন্হ লব পুছত ভয়উ ॥ 

সনি মব চরিত ভূপগৃহ আয়ে । 
করি পুজা নৃপ মুনি বৈঠায়ে ॥ 

-_-কৌতুহলী হইয়৷ নারদ সেই নগরে প্রবেশ 

করিলেন এবং নগরবাসিগণের নিকট সমস্ত 
শ্রবণান্তে রাজপ্রাসাদে গমন করিলে, রাজ 
শীলনিধি তাহাকে সম্মানে উপবেশন করাইলেন । 

আনি দেখাঈ নারদহি ভূপতি রাজকুমারি । 
কহহু নাথ গুন দোষ সব এহি কে হ্বদয় 

বিচারি॥[ এ] 
স্প্অনস্ভর স্বীয় কন্া বিশ্বমোহিনীকে দেবধি 
সর্মীপে আনাইয়া, রাজ! নারদকে বলিলেন-_ 

অনুগ্রহ করিয়া লক্ষণ বিচারাস্তে আমার কন্যার 

 গুণদোষের কথ! বলুন । 
আলোচ্যমান উপাখ্যানের এই অংশে কিছু 

মন্তব্য প্রয়োজন । সাধক স্বীয় শক্তিতে সাধন- 

নিষ্ঠ থাকিয়৷ অস্তে তত্বজান লাভ করেন, এমন 
নহে; নিষ্পট শরণাগতি ও অহংকাররাহিত্য 

দেখিয়া মায়াপতি, যে সাধকের নিকট স্বীয় শ্বরূপ 

উত্ঘাঁটিত করেন, তিনিই সত্যের সাক্ষাৎকার 

লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন। নারদের মনে এই 

অহংকার হইয়াছিল যে, তিনি স্বীয় শক্তিতে 
কামজজয় করিয়াছেন--ভক্তবৎসল ভগবান তাই 

তাহার এই মহীভ্রম দুর করিতে সচেষ্ট হইলেন। 

দেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী। 

বড়ী বার লগি রহে নিহারী | 
লচ্ছন তান বিলোকি ভূলানে । 

সদয় হরষ নহি" প্রগট বখানে ॥ [এ ১৫৯] 

উদ্বোধন 

[এ], 

[৮৭তম বর্--€৫ম সংখ্য। 

_রাঁজকন্তাকে দেখিয়া দেবধি তাহার বৈরাগ্য- 
ব্রত ভুলিলেন 1-অনিমেষ নয়নে শুধু বিশ্ব- 
মোছিনীকে দেখিতে লাগিলেন । লক্ষণাবলী 

দেখিয়াও তিনি প্রসন্ন হইলেন, তবে প্রকাশ্টে 

কিছু বলিলেন না । 

লচ্ছন সব বিচারি উর রাখে। 

কছুক বনাই ভূপমন ভাখে ॥ 
সত! সথলচ্ছন কহি নৃপ পাহী। 

নারদ চলে সোচ মন সাহী ॥ [এ] 
_-রাঁজকন্তার লক্ষণ বিচার করিয়া যাহ! বুঝিলেন 

গুপ্ত রাখিয়া নারদ রাজাকে শুধু বলিলেন 

আপনার কন্ত' স্থলক্ষণ এবং পরে চিস্তাকুল হৃদয়ে 

দেবধি তথ হইতে প্রস্থান করিলেন। ( এইবার 
নারদের চিস্তার কারণ বলিতেছেন--) 

করউ জাই সোই জতন বিচারী। 

জেহি প্রকার মোহি বরই কুমারী ॥ 
জপ তপ কছু ন হোই তেহি কালা। 
হে বিধি মিলই কবন বিধি বালা ॥। [এঁ] 

_--(ক্ষৃক হৃদয়ে নারদ ভাবিতে ভাবিতে 

চলিলেন_-) ভাবিয়া চিস্তিয়া এখন এমন উপায় 

আমি অবলম্বন করিব, যাহাতে রাজকন্ত। 

আমাকেই বরণ করে । (তুলসীদাসের মন্তব্য) 

সেই সময় দেবধি জপতপাদি কিছুতেই মনোনিবেশ 

করিতে পারিলেন না--কেবল এক চিন্তা--হে 

বিধাতা, কি করিয়া রাজকন্তাকে লাভ করি? 
এহি অবসর চাহিয় পরম শোভা রূপ বিসাল। 
জো বিলোকি রীঝই কুজরি তব মেল  . 

জয়মাল॥ [এ] 

_-( নারদ ভাবিতেছেন-_-. ) এই সময় চাই পরম 
সুন্দর রূপ, যাহাতে রাজকন্যা আকুষ্ট হইয়া 

আমাকেই বরণ করে । 

হরিসন মাগউ সুন্দরতাঈ। 
হোইহি জাত গহরু অতি ভাই 
মোরে হিত হুরি সম নহি' কোউ। 

. এহি অবসর সহায় সোই হোউ॥ (এ, ১৬] 
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_প্রীহরির নিকট যাইয়া রূপলাবণ্য ভিক্ষা করিতে 

পান্ি। কিস্তু তাহাতে সময় অনেক লাগিবে ; 

শ্রীহরির মতো আমার হিতৈষী কেহ নাই__ 
তিনিই এই সঙ্কটে আমার সহায় হউন। 

বহু বিধি বিনয় কীন্হি তেহি কালা । 

ত্রপটেউ প্রত কৌতুকী কপাল! ॥ 
প্রভু বিলোকি স্থনি নয়ন জুড়ানে । 

হোইহি কাজু হিয়ে হরযানে ॥ 
_-পথোপরি নারদ তখন কাতর প্রার্থনা করিলে, 

রঙ্গপ্রিয় দয়াল হরি সেখানে প্রকট হইলেন 

দেখিয়া দেবধি অত্যন্ত গ্রীত হইলেন ও ভাবিলেন 

_আমার মনস্কামনা এইবার পূর্ণ হইবে 
অতি আরতি কহি কথা স্থনাঈ। 

করহু কূপ করি হোহু সহাই ॥ 
আপন রূপ দেহ প্রভূ মোহী। 

আন ভাতি নহি' পাবউ ওহী ॥ [এ] 

_-অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে নারদ তখন শ্রীহরিকে 

সমস্ত বলিলেন ও প্রার্থনা করিলেন- হে নাথ, 

ক্পা করিয়া আমার সহায় হউন--আপনার 
অতুলনীয় রূপ আমাকে দিন, কেননা রাঁজকন্যাকে 

লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। 

জেহি বিধি নাথ হোই হিত মোরা । 

করমু সে। বেগি দাস মৈ' তোরা ॥ 

নিজ মায়াবল দেখি বিসালা । 

হিয় ইসি বোলে দীনদয়াল! ॥ [ এ] 

_ (নারদ আরও বলিলেন__-) হে নাথ, আমি 

আপনার দ্বাস, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় অবিলম্বে 

তাহাই করুন। (নারদের প্রীর্থন। শ্রবণান্তে-_) 

মায়াপতি, দীনবন্ধু হরি স্বীয় মায়ার দুমিবার প্রভাব 
লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিলেন ও বলিলেন-_ 

জেহি বিধি হোইহি পরমহিত নারদ সন 

তুমহার। 
সোই হুম করব ন আন কছু বচন ন মৃষা 

হমার ॥ [ এ] 

পা কঠোর' ২৭১ 

--হে নারদ, শোন, যাহাতে তোমার পরম 

কল্যাণ হয়, তাহাই আমি করিব, আমার বাক্য 
মিথ্য। হয় না । 

কুপথ মাগ রুজব্যাকুল রোগী । 

বৈদ ন দেই স্থুনহ সনি জোগী॥ 

এহি বিধি হিত তৃমৃহার মৈ' ঠয়উ। 
কহি অম অন্তরহিত প্রত ভয়উ ॥ [এ&ঁ, ১৬১] 

-_-(ভগবান আরও বলিলেন_-) দেখ নারদ, 
রোগকাতর ব্যক্তি কৃপথ্য চাহিলেও হিতৈষী 
বৈদ্য তাহা দেন না। অঙ্গরূপভাবেই তোমার 
কল্যাণ করিব স্থির করিয়াছি-_এই কথা বলিয়া 
ভগবান অন্তহিত হইলেন। 

মায়াবিবস ভয়ে স্থনি মুঢ়া। 

সয়ুবী নহি' হরিগিরা নিগুঢ়া ॥ 
পবনে তুরত তহণ রিষিরাই। 
জহ" স্বয়স্বরভূমি বনাঈ ॥ [এ] 

_-হ্রিমায়ায় আচ্ছন্নবুদ্ধি নারদ ভগবছুক্তির অর্থ 
বুঝিলেন না এবং শীদ্রই রাজকন্যার জঙ্থা 

আয়োজিত হ্বয়ম্বর সভায় গমন করিলেন । 

নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা । 

বহু বনাৰ করি সহিত সমাহা৷ ॥ 

মুনিমন হরয রূপ অতি মোরে । 

. মোহি তজি আনহি বরিহি ন ভোরে ॥ [এ ] 

সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশাগত নৃপতিগণ, নিজ 

নিজ পারিষদবুন্দ সহ, যথোচিত সাজে সঙ্জিত 

হইয়া আসনে উপবিষ্ট আছেন । এভগবান 

আমাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত হরূপ দিয়াছেন”__এই 
বিশ্বাসে প্রলক্নহ্বদয় দেবধি ভাবিলেন, বিশ্বমোহিনী 

আমাকে ত্যাগ করিয়৷ তৃলিয়াও অপরকে বরণ 

করিবে না। | 

মুনিহিত কারন কপানিধানা । 
দীন্হ কুরূপ ন জাই ব্খান! ॥ 

সে! চরিত্র লখি কাহ্ ন পাবা। 

নারদ জানি সবহি সির নাবা ॥ [এ] 
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এদিকে দয়াল হরি কিন্ত নারদের হিতার্থে 

তাহাকে অবর্ণনীয় কদর্ষ রূপ দিয়াছেন _যর্দিও 

এই বূপ হুরিমীয়ায় কাহারও নিকট প্রকট হইল 

না এবং সকলেই দেবধি বলিয়া চিনিয়া তাহার 

প্রতি নতমস্তক হইলেন । 

কাহু ন লখা সো চরিত বিসেখা | 

সে! সরূপ নৃপকন্থা। দেখা ॥ 

মর্কটব্দন ভয়ঙ্কর দেহী। 

দেখত হৃদয় ক্রোধ ভা তেহী ॥ [এ ১৬২] 

__নীরদের কদর্ধরূপ সকলের নিকট অপ্রকট 

ধাঁকিলেও, রাজকন্তা। সেই রূপই দেখিল। তাহা 

কেমন? না বানরের মুখ ও ভয়ঙ্কর দেহ। 

অভাবনীয় এই রূপ দেখিয়। রাজকন্া কুছ হইল । 

সথী সঙ্গ লেই কুরি তব চলি জু রাজ- 
মরাল। 

দেখত ফিরই মহীপ সব করসরোজ ৮৭ ॥ 

| এ] 

_অনস্তর রাজকন্যা বরমাল্য হস্তে, সবীসঙ্গে, 

রাজহংসীর মন্থর গতিতে চলিয়। উপস্থিত 

রাজাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

জেহি দিসি বৈঠে নারদ ফ.লী। 

সো দিদি তেহি ন বিলোকি ভুলী ॥ 

পুনি পুনি মুনি উকসহি' অকুলাহী , 

দেখি দূস। হরগন মুক্ৃকাহী' ॥ [ এ, ১৬৩ - 

_ «আমি এখন ভগবৎকৃপায় অতুলনীয় রূপের 

অধিকানুরী”__এই গর্বে গবিত নারদ স্বয়স্বর সভায় 

যেদিকে উপবিষ্ট ছিলেন, রাজকন্যা সেদিকে 

ভূলিয়াও দেখিল না। এদিকে রাজকন্যার | 

আকরণে ব্যর্থ নারদের ব্যাকুল-চাঞ্চল্য দর্শনে 

মহাদেবের দুই অন্ুচর (ধাহার! ছন্সবেশে সেখানে 

রঙ্গ দেখিতেছিলেন ) মুচকি মুচকি হাসিতে 

লাঁগিলেন। (এমন সময় এই রঙ্গ ষোলকলায় 

পূর্ণ করিতে_-) 

ধরি নৃপতন্গ তই গয়উ কৃপালা। 

কুঙরি হরধি মেলেউ জন্মমালা || 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ-৫ম সংখ্যা 

ছুলহিনি লেই গে লচ্ছিনিবাসা। 

বৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা ॥ [এ] 

_ দয়াল শ্রীহরি রাজকন্তার পাণিপ্রার্থা হইয়া, 

রাঁজবেশে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিলেন এবং 

তাহাকে দেখিবামাত্র রাজকন্া প্রসন্নচিত্তে 

ভগবানের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিল। অনস্তর 

লক্্ীপতি রাজকন্তাকে লইয়া প্রস্থান করিলে 

অন্যান্য নৃপতিবুন্দ নিরাশ হইলেন 

মুনি অতি বিকল মোহমতি নণঠী। 

মনি গিরি গঈ ছুটি জন গাঠী ॥ 

তব হরগন বোলে মুস্থকাঈ। 

নিজ মুখ যুকুর বিলোকহু জাঈ ॥ [এ] 

_ রাঁজকন্তাকে রাজবেশী ভগবানের সহিত 

প্রস্থান করিতে দেখিয়া! নারদ তীব্র হতাশায় 

পীড়িত হইয়া বিহ্বল হইলেন_-যেন তাহার 

অধিকৃত মহামূল্য মণি খোয়া গিয়াছে! এমন 

সময় শিবের অনুচরছয় মুচকি হাসিয়া নারদকে 

বলিলেন- -“বলি ঠাকুর, স্বীয় রূপটি দর্পনে একবার 

দেখুন না ?” 

অন কহি দোউ ভাগে ভয় ভাবী । 

বদন দীখ মুনি বারি নিহারী ॥ 

বেষু বিলোকি ক্রোধ অতি বাঁঢা। 

তিন্হহি সরাপ দীন্হ অতি গাঢ়া॥ [এ] 

_এই কথা বলিয়। অনুচরদ্বয় ভীতভাবে প্রস্থান 

করিলে, নারদ জলে স্বীয় প্রতিবিষ্ব দেখিয়া অত্যন্ত 

রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগকে কঠিন অভিশাপ 

দিলেন 

পুনি জল দীখ রূপ নিজ পাবা। 

তদপি হৃদয় সন্তোষ ন আবা ॥ 

ফরকত অধর কোপ সন সাহী | 

সপদ্দি চলে কমলাপতি পাহী' ॥ [ এঁ, ১৬৪] 

- শীন্্ই জলে পুনরায় স্বীয় রূপ দেখিতে যাইয়া 

নারদ নিজের স্বাভাবিক রূপ দেখিলেন ; কিন্ত 

তবু হার হৃদয়ে তখন তীব্র অসস্তোষ-_ক্রোথে 



উোর্ঠ, ১৩৯২ ] 

ওঠ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি শীস্ত 

ভগবানের কাছে চলিলেন। 

দেইহউ সাপ কি মরিহষ্ট জাঈ। 
জগত মোরি উপহাস করাঈ ॥ 
বীচহি পন্থ মিলে ছুহুজারী | 

সঙ্গ রম। সোই রাজকুমারী ॥। 

-_-( যাইতে যাইতে ক্রোধাকুল নারদ ভাবিতে- 
ছেন--) এখন কি করি ?--ভগবানকে অভিশাপ 

দিব, না আত্মহত্যা করিব? সর্বজনসমক্ষে তিনি 
আমায় নিতান্ত অপদস্থ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ 

পরেই, পথে নারদের সহিত দীনবারি ভগবানের 

সাক্ষাৎ হইল- সঙ্গে রহিয়াছেন স্বয়ং লক্ষমীণেবী ও 
রাজকন্তা বিশ্বমোহিনী। 

বোলে মধুর বচন স্থরসাহী"। 
মুনি কই চলে বিকল কী নাই" ॥ 

স্থনত বচন উপজ। অতি ক্রোধা । 

মায়াবস ন রহা মন বোধা ॥ [এ] 

_(যেন কিছুই হয় নাই বা জানেন না, এমন- 
ভাবে--) ভগবান মধুরবাক্যে নারদকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন-__“হে মুনিবর, এত বিহ্বল হইয়া! কোথায় 
চলিয়াছ?” এই প্রশ্নে নারদের ক্রোধবহ্ছিতে 

যেন ঘ্বতানুতি পড়িল এবং হরিমায়ায় তিনি 

উচিতাম্ছচিত বোধশূন্য হইলেন । 

পরসম্পদা সকহু নহি' দেখী । 
তুম্হরে ইরিষা! কপট বিসেখী ॥ 

মথত সিন্ধু রুত্রহি বৌরায়নু। 
স্থরন্হ প্রেরি বিষপান করায় । [এ] 

(তীব্র তিরস্কার সহকারে নারদ ভগবানকে 

বলিতে লাগিলেন-_-) পরের মঙ্গল তুমি দেখিতে 
পার না, তুমি ঈর্ধাপরায়ণ ও অত্যন্ত কপট। 
সমুদ্রমস্থনকালে তুমিই শিবের প্রতি চরম অবিচার 
করিয়াছিলে। কেননা, দেবতাদের পাঠাইয়। 
তুমিই তাহাকে বিষপান করাইয়াছিলে। 

'কৃপা। কঠোর" ২৭৩ 

অনুর স্থুরা বিষ শঙ্করহি আপু রমা সনি চারু। 
্বার্থসাধক কুটিল তুম্ই সদা নি 

[এ 
- (তোমার কীত্ির কথা কে না৷ জানে ?--) 
অস্থররদিগকে দিলে স্থুরা, মহাদেবকে বিষ, আর 

লক্ষ্মীদেবী ও কৌত্তভ মণি শ্বয়ং গ্রহণ করিলে ! 

তুমি স্বার্থপর, কুটিল-__-তোমার আচরণ সর্বদাই 
কপটতাপূর্ণ। 

পরমন্বতন্ত্র ন সির পর কোঈ। 
ভাবই মনহি' করহু তুম্হ সোঈ ॥ 
ভলেহি মন্দ মন্দেহি ভল করহু। 
বিসময় হরষ ন হিয় কছু ধরহ্ ॥ [ এ, ১৬৫ ] 

পরম স্বতন্ত্র তুমি, তোমার মাথার উপর কেহ 
নাই--যাহা মনে কর, তাহাই কর। ভালকে 

মন্দ ও মন্দকে ভাল কর-_হর্ষবিষাদ বলিয়। 

তোমার কিছুই নাই। 

ডঠ্কি ডহ'কি পরিচেহু সব কাহ্। 

অতি অপঙ্ক মন সদ উছাহ্ ॥ 
করম সভাস্ভ তুম্হহি' ন বাধা । 

অব লগি তৃমৃহহি' ন কানু সাধ ॥ [এ] 
__বঞ্চিত করিয়া তুমি সকলের পরীক্ষা লও, তুমি 

সর্বদা অভয়, তাই পরকে বঞ্চিত করিতে তোমার 

উৎমাহের শেষ নাই; তছুপরি শ্রভাণ্তভ কর্ম 

তোমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। আসলে, 

আক্কেল হয়_-এমন শিক্ষা আজ পর্যস্ত কেহ 

তোমায় দেয় নাই! 
ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা। 
পাবহুগে ফল আপন কীন্হা ॥ 

বঞ্চেছু মোহি জবনি ধরি দেহা। 

সো! তন্থু ধরহু মাপ মম এহা || [এ] 
-কিস্ত এইবার তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ 

করিয়াছ-শীপ্ই ইহার ফল পাইবে। যে 
মনুযুতন্থ ধারণ করিয়৷ আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ 

--সেই শরীরই তোমাকে ধারণ করিতে রি 

ইহাই আমার অভিশাপ । 



ই৭৪ - 

কপিআক্কতি তুম্হ কীন্হি হমারী । 
করিহহি" কীস সহায় তুম্হারী। 
মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী । 
নারিবিরহ তুম্হ হব ছুখারী ॥ [এ] 

-_ আরও শোন, আমাকে তুমি বানরাকৃতি 
করিয়াছিলে বানরই তোমার সংকটে সহায় 

হইবে। যেহেতু তুমি আমার নিদারুণ অনিষ্ট- 

সাধন করিয়াছ, স্থতরাং তুমিও আমার মতো 

পত়ীবিরহে ছুঃথী হইবে। | 

সাপ সীস ধরি হরযি হিয় প্রভূ বু বিনতী কীন্হী। 

নিজ মায়! কৈ প্রবলতা৷ করধি কৃপানিধি লীনহি ॥ 

- ভক্তের দেওয়। অভিশাপ শ্রীহরি প্রসন্ন হৃদয়ে 

্বীকার করিলেন এবং যথার্থ সুহৃদোচিত মধুর 

বাক্যে নারদকে শাস্ত করিতে সচেষ্ট হইয়া, স্বীয় 

মায়ার দুরিবার প্রভাব সংবরণ করিলেন । তখন-_- 

জব হরিমায় দূর নিবারী। 
নহি' তই রমা ন রাজকুমারী ॥ 

তব মুনি অতি সতীত হবিচরন| । 
গহে পাহি প্রনতারতিহরনা ॥॥ [ এ, ১৬৬ ] 

_ হুরিমায়। নিবারিত হইলে সেখানে না৷ রহিলেন 

লন্্মী, না রাজকন্যা বিশ্বমোহিশী। মায়ার 

প্রভাবমুক্ত নারদ তখন অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত 

হৃদয়ে হরিচরণে পতিত হ্ইয়! প্রার্থনা করিলেন 

__হে প্রণতাতিহরণ, রক্ষা কর, রক্ষা কর । 

মৃষা! হোউ মম সাপ কপাল! । 

মম ইচ্ছা কহ দীনদয়ালা | 

মৈ' দুর্বচন কহে বহুতেরে। 
কহ মুনি পাপ মিটিহি কিমি মোরে ॥ [এ] 

-_-( অনুতপ্ত নারদ বলিতেছেন--) হে দয়াল, হে 

নাথ, আমার অভিশাপ মিথ্যা হউক প্রতু। শ্রীহরি 

বলিলেন__যাহা হইয়াছে, আমার ইচ্ছাতেই 

হইয়াছে, জানিবে। ইহাতে নারদ বলিলেন_- 

আমি যে আপনাকে অকথ্য অনেক ছুর্বাক্য 

বলিয়াছি, আমার এই পাপ কি করিয়া মিটিবে? 

জপহু জাই শঙ্কর সত নাম। 
হোইহি হৃদয় তুরত বিন্বাম। ॥ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৫ম নংখা। 

কোউ নহি" সিব সমান প্রিয় মোরে। 
অসি পরতীতি তজহু জনি ভোরে ॥ 

--ভগবান বলিলেন-__যাও, মহাদেবের শতনাম 

জপকর। তাহাতেই তুর্ি শীপ্ব হৃদয়ের প্রসন্নতা 
লাভ করিবে। জানিও, শিবের মতো প্রিয় আমার 

আর কেহ নাই_তুলিয়াও এই বিশ্বাস হারাইও 
না। (বিষণ ও শিবের অল্পজ্ঞ ও অন্দার ভক্তদের 
মধ্যে তৎকালেও বিদ্কমান বৈরীভাব ও অসহিষু- 
তার অবসানকল্পে, তুলসীদাস ভগবানের দ্বারা 
এইরূপ বলাইলেন, বুঝিতে পারা যায়।) 

অতঃপর মহাদেব পার্বতীকে বলিলেন__- 

এক কল্প এহি হেতু প্রভু লীন্হ মঙ্জঅবতার | 
নুররঞ্জন সঙ্জনস্থখদ হরি ভগ্ন ভুবি ভার ॥ 

[ এ ১৬৭] 

_-দেবতাদদের গ্রীতিসম্পাদনকারী, সঙ্জনের 

সথুখবিধায়ক এবং পৃথিবীর ভারহারী ভগবান 

এইভাবে নারদের শাপে এক কল্পে (রামরূপে ) 

মনুষ্যতন্থ ধারণ করিয়াছিলেন । 

এই উপাখ্যানে আমর! দেখিলাম যে, ভক্ত- 

সাধক ভগবতরপায় সাধনপথে উল্লেখযোগ্য অগ্র- 

গতি লাভ করিবার পরও, অবিদ্যাপ্রস্থত অহং- 
কারের কুহকে মজিতে পারেন-_-বিবেক, টবরাগ্য, 
সংযম প্রভৃতি সাধক-জীবনের বাঞ্ছিত এশ্বর্ 

ভগবত্কপায় লাভ করিয়া, ম্ফীত অহংকার- 

জনিত এই মহাভ্রমে পড়িতে পাবেন যে, এই 
সকলের কৃতিত্ব তাহারই প্রাপ্য! আরও 

দেখিলাম, ভক্ত-হুন্বৎ শ্রীভগবান কৃপা গ্রকাশে, 

প্রয়োজন হইলে কঠোর হইতেও দ্বিধ। করেন না। 

এই প্রসঙ্গে 'গীতাপ্তলি'র দ্বিতীয় সংগীতের প্রথম 

কয়েকটি পঙ্ক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার 

করিতে পারি-_ 

“আমি বহু বাসনায় প্রীণপণে চাই, 
বঞ্চিত করে বীচালে গোরে । 
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর 

জীবন ভরে |” 



সুভাষচন্দ্র জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্বরীপ্রসাদ বন্থ 
[ চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 
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বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে নির্বাসনের আদেশ উঠে 

যাবার পরে সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে 

দর্শনে অনার্শ নিয়ে বি-এ পাস করেন ১৯১৪৯ 

গ্রীষ্টাবে। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন । 

ইতিমধ্যে তিনি যথেষ্ট মানসিক পরিণতি লাভ 

করেছেন--ওটেন-ঘটনার ঝড় তার উপর দিয়ে 
বয়ে গেছেঃ তাঁর আদর্শের পরীক্ষা হয়েছেঃ 

নেতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন ; জেনেছেন কাকে বলে 

মূল্যদান। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 

ইংলগড যাত্রা করেন আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবার 

জন্য, সেইসঙ্গে কেছি,জের ট্রাইপস অর্জন করতে । 
পরবর্তী প্রায় ছুই বৎসর নিয়ে সুভাষচন্দ্রের 

জীবনের আর এক পর্ব। 

সে পর্বের কথায় আসার আগে একটি প্রসঙ্গ 

সেরে নেওয়া যায়। স্থভাষচন্ত্রের রচনায় এবং 

তার বিষয়ে ম্বৃতিকথায় দেখা যায়__তিনি স্বামী 

বিবেকানন্দের বিভিন্ন উক্তি প্রয়োজনমতো 

উদ্ধত করেছেন। তাদের কিছু অংশ কর্মনীতি- 
নির্দেশক । কিন্তু এমন-কিছু উদ্ধাতি আছে যা 

স্থভাষচন্ত্রের গভীর জীবনচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত। 

সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর জীবনবোধের 

রেখারূপ লাভ করা যায়। 

স্থভাষচন্দ্রের মরমী কবিবন্ধু দিলীপকুষার 

স্ভাষের গুরুলাভ হুল না বলে বারবার আক্ষেপ 

করেছেন। আমরা বলব, ভারতবর্ষের পরম 

সৌভাগ্য, স্থৃতাষচন্দ্র কোন সাক্ষাৎ গুরুর 
কবলিত হননি । তীর গুরু বিদেহী বিবেকানন্দ 

এবং তীর বাণী। এর ফলে স্থভাষচন্ত্র একর্দিকে 

যেমন আদর্শ লাভ করেছিলেন, অন্তর্দিকে 
তেমনি পেয়েছিলেন স্বাধীনতা _আত্মনির্মাণ ও 

আত্মবিস্তারের | কিছু পরে সুভাষচন্দ্র দেহুধারী 

দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনের মধ্যে কয়েক বৎসরের 

জন্য “রাজনৈতিক গুরুলাভ করবেন। কথাটা 

নিষ্ঠুর ঠেকলেও বলব, দেশবন্ধুর মৃত্যু সভাষ- 
চন্দ্রের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। 

স্থভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 

প্রথম যৌবনে তিনি জীবন সম্বন্ধে যে-সিদ্ধাস্ত 
করেছিলেন তা “কোনে! এক রাত্রির চিন্তার ফলে 

গজিয়ে ওঠেনি, অথবা তাতে কোনো ব্যক্তি- 

বিশেষের নির্দেশ ছিল না। মামের পর মাস, 

বছরের পর বছর, গভীর সন্ধানের ফলেই আমি 

এইসব দিদ্ধান্তে পৌছেছিলাম।” অর্থাৎ সুভাষ- 

চন্দ্র বিবেকানন্দ আদর্শ মৃত্তির দামনে পরমাশ্চর্য 
একলব্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । 

স্থভাঁষচন্ত্র কর্তৃক উদ্ধাত বিষেকানন্দের 
জীবনসত্যগ্যোতক উক্তির সংখ্যা অধিক নয় 

(অন্তত আমরা তা পাই না)_-হওয়াও সম্ভব 
নয়, কাঁরণ সেগুলি ছিল মন্ত্রজাতীয় এবং মনত 

অল্লাক্ষরই হয়। আমর] দেখব, স্বামীরজীর একই 

উক্তি, একাধিকবার উদ্ধত হয়েছে-কারণও 

একই। 

উক্তিগুলি থেকে স্থভাষচন্ত্রের ্রিমুখ মানস- 

প্রবণতা দেখতে পাই। এ-বিষয়ে একটা সাদা- 

মাটা উল্লেখ স্থভাষচন্ত্রের একটি চিঠিতে মেলে । 

দিলীপকুমারকে তিনি লেখেন (৫. ৩. ৩৩) £ 

“সত্যি কথা বলতে, শিব, কালী আর কষ-_. 
সবাইকে আমি সমান চোখে দেখি ।''আমি 

দেখেছি, আমার মনের ভাব সব সময় একরকম 

থাকে নামনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

আমার দেবতার রূপ বদলায়। এই তিনটি 

রূপের মধ্যে আবার ছ্বন্ব লাগে শিব আর শক্তির 
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মধ্যে। পরমযোগী শিবের বপ আমাকে মু 
করে, আবার কালীর মাতৃমৃতিও আমার ভালো 
লাগে।"""কখনও আমি শৈব, কখনও শক্ত, 

আবার কখনও বা বৈষ্ণব ।” 

শিব, কালী ও কৃষ্ণ--বলা বাহুল্য স্থল কোন 

মৃতি নয়--তিনটি ভাবের প্রতিমা_যাদের একত্রে 
অন্তরে ধারণ করেছিলেন স্থভাষচন্দ্র এবং এ তিন 

ভাবের মন্ত্রোচ্চারণ করে গেছেন বিবেকাননোর 

কাছ থেকে সে মন্ত্র সংগ্রহ করে। 

প্রথমত শিব। শিব সন্াসের দেবতা 

বৈরাগ্যের, নিঃশেষ ত্যাগের, এবং দানের । 
আমরা জেনেছি, বিবেকানন্দের সম্গ্যাসীর গীতি 
ছিল স্থভাষের সর্বপ্রিয় কবিতা । চাকুচন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : “ম্বামীজীর 'দল্্যাসীর 
গীতি? ওর গীতা । পুরে! কবিতাটি ওর কণস্থ ছিল, 

প্রায়ই ওর মুখে শোনা যেত কবিতাটি । যখন 
ভাবগন্তীর ভঙ্গিতে, উদাত্ত স্বরে ও আবৃত্তি করত 
ওটি--তখন ওকে অন্ত মানুষ মনে হত।” 

দিলীপকুমার বলেছেন : “ম্বামীজীর 59716 ০ £/6 

57157 থেকে ও প্রায়ই উদ্ধত করত একটি 
চরণ : 1785৩ (1100. 180 11006, ড/1180 10106 

০81) 1)010 (1769, 111610৫,?” আত্মজীবনীতে 

স্থভাষচন্ত্র স্বয়ং এক অনিকেত পাঞ্জাবী সাধুর 

সান্থরাগ বর্ণনা প্রসঙ্গে উদ্ধত করেছেন একই 

কবিত৷ থেকে : 

“0৩ 80 0) 1001 016 81858 0) 0৩৫, 

800 1০90৫ %11181 01781806 118৩ 01108.” 

শিব-যিনি নিঃম্ব, তিনিই আবার সর্বস্ব দান 

করেন। সেই সর্বস্ব দানের বিবেকানন্দ-মন্ 

স্থভাষচন্দ্র উচ্চারণে অক্লান্ত ছিলেন : 

“দাও আর ফিরে নাহি চাও 

. থাকে যদি হাদয়ে সম্বল ।” 

ঘিতীয়ত কালী। কালী মহাশক্তি। কালী 

মনহামৃত্যু। কালী মহামায়া । কালী মহামাত|। 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ বর্ষ--€ম মংখ্য। 

কালী তাই মৃত্যুপ্রেমিক বিপ্লবীর দেবী । বিবেকা- 

নন্দ মৃত্যুর্শন আমরা আগেই উপস্থিত করেছি। 
স্ৃভাষচন্দ্র যে নির্দিষ্টভাবে তন্্রসাধনা করেছেন, 
একথা কেবল অন্টের স্থৃতিকথা থেকে পাই না 

তিনি স্বয়ং দিলীপকুমারকে পত্রযোগে (৫ ৩. ৩৩) 

সেকথা জানিয়েছেন। 

আমরা জেনেছি, স্থভাষচন্দ্র কৈশোরে গঙ্ষ।- 
জলে দাড়িয়ে আবৃত্তি করেছেন : 

“৮110 ৫8155 [01501 10৩৪ 

4১150 10055 0116 (0110 01 19201) 

[081963 10 06900000188 02,0০১ 

[0 11177 1116 111000)6]71 ০01069. ?” 

[ স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩৬৭ 1 

স্বামীজীর “কালী দি মাদার, কবিতার 

অন্তর্গত উপরের উদ্ধৃতি । এই ইংরেজী কবিতার 

অনুরূপ স্বামীজীর অসাধারণ একটি বাংলা কবিতা 

আছে-+নাচুক তাহাতে শামা” । নেই কবিতার 
একটি চরণ স্ৃভাষচন্দ্রের মর্মসঙ্গীত ? 

“পূজা তার সংগ্রাম অপার 
সদ। পরাজয় -তাহা না ডরাঁক তোমা ।” 

[ নৃতনের সন্ধান? ] 
তৃতীয়ত কৃষ্ণ । প্রেমের দেবতা কৃষ্ণ । সকল 

প্রেমের উৎ্ম তিনি। সকল প্রেমে বিরাজিত 

তিনি। স্থভাষচন্দ্রের শক্তিসাধনার, সংগ্রামের, 

মূলে কী আছে ?--প্রেম। তাঁর সেবার মূলে 

কী আছে ?-_প্রেম। বিবেকানন্দ সেই প্রেমের 

মন্ত্র দিয়ে গেছেন-যাকে নিশিিন উচ্চারণ 

করেছেন স্থভাষচন্ত্র-_ 

বনুরূপে সক্ষুথে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ 
ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে 
ঈশ্বর |” 

[ স্থৃতিচারণ, পৃঃ ৩২২ ] 
নৃভাষচন্দত্র তার আত্মজীবনীর শেষাংশে 



জোট, ১৩৯২ ] 

'আমার দার্শনিক প্রতীতি অধ্যায়ের শেষে 
বলেছেন £ * 

"আমার দৃষ্টিতে বাস্তবতার মূল ভিত্তি হচ্ছে 
প্রেম। কি বিশ্বজগতের কি মানবজীবনের-- 

উভয়ের মূলে প্রেম।...আমার চারিদিকে দেখতে 
পাই প্রেমের লীলা । নিজের ভিতরও দেখি 

তারই প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্ত প্রেমের 
প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার 

একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে ।” 

ব্যক্তিজীবন ও মানবজীবনের মূলে আছে 
প্রেম_এই সিদ্ধান্তে কিভাবে পৌছালেন তা 
বোঝাবার চেষ্টা স্থভাষচন্দ্র এই রচনায় করেছেন। 
তীব সিদ্ধান্ত : 

“হ্থতরাং চেতনাই বাস্তব, আর চেতনার মূল 
হচ্ছে প্রেম-_যার বিকাশ নিয়তই চলেছে সংঘাত 
ও সমাধানের মধ্য দিয়ে।” 

[ সিগনেট সং, পৃঃ ১৫৫৫৭ ]। 
নিখিলব্যাপ্ত প্রেম সম্বন্ধে স্বামীজীর অজন্র 

উক্তি আছে, বিশেষত স্থৃভাষচন্দ্রের গীতান্বরূপ 
বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে। আমি সামান্য অংশ 
তুলছি : 

“জীবনের অর্থ বিস্তার, বিস্তার ও প্রেম 

একই কথা। হ্বতরাং প্রেমই জীবন। প্রেমই 
জীবনের একমাত্র গতি-নিয়ামক।” 

“প্রেমের কাছে সব ধূল-সমান। প্রেমেই 
অনিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, 

প্রেমেই মুক্তি ।” 
৫ 

স্থভাষচন্দ্রের জীবনে পরবতাঁ ইংলগু-পর্বের 
ব্যাণ্ডি দীর্ঘ নয়__সে সময়ে আবার তিনি ঘাড় 
গুজে পড়াশোনায় ডুবে ছিলেন। এই পর্বে 
দিলীপকুমারও ইংলগু-প্রবাসী ; উভয়ের মধ্যে 
বিশেষ অস্তরঙ্গতা ঘটেছিল-_ুভাষচন্দ্র বি্ূপ 

পরিবেশের মধ্যে হৃদয় উম্মোচন করবার স্থযোগ 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ২৭৭ 

পেতেন এর কাছেই। দিলীপকুমারের সাক্ষ্য 

অনুযায়ী-_এই কালেও বামকষ্*-বিবেকানন্দের 
বিষয়ে একান্ত আলোচনা সুভাষচন্দ্র করেছেন । 

দিলীপকুমার সুম্পষ্টভাবে বলেছেন-_স্থৃভাষচন্দ্র যে 

দুভাবে নানা প্রলোভন এড়িয়ে চলতে পেরেছেন 
তা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের শক্তিতেই। 

মাত্র আটমামের মধ্যে স্থভাষচন্দ্র কঠিন 
আই-সি-এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার 
করেছিলেন ( ইংরেজীতে প্রথম )_এই ঘটনার 

আশ্চর্জজনকতা। একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল 

অধিকতর চাঞ্চল্যকর ঘটনায়-_-তিনি সেকালের 

বিবেচনায় উক্ত স্বর্গ্খলিত চাকুরিকে ত্যাগ করে- 

ছিলেন। এই চাকুরি ত্যাগের মূলে অরবিন্দের 

পূর্ব-ৃষ্টাস্ত (অরবিন্দ অবশ্ত আই-সি-এস পাস 
করেননি সম্ভবত অশ্বোরোহণে হইচ্ছারুত 

অসামর্থ্যের ছার! )--এবং বিবেকানন্দের প্রেরণ! ৷ 

(৬, ৪. ১৯২১ পক্র )। স্থবৌধচন্দত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 

গ্রন্থে পাই, স্ভাঁষচন্দ্র স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা 
করে বলেছিলেন : “ম্বামীজী, তুমি আমাকে পথ 

দেখিয়েছ-তুমিই এখনো ঠিক পথে চালিত 
করে11” | চারুচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শঙ্কর 

মহারাজের কথালাপে উল্লিখিত ]। আই-সি-এস 
ত্যাগের পরে তিনি এমনও ভেবেছিলেন- রামকৃষঃ 

মিশনে যোগ দেবেন । (২২. ৪. ১৯২১ পত্র )। 

৬ 

ভারতে ফিরে, ১৯২১ গ্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি 

দবেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে রাজনীতিতে প্রবেশ, 

কারাবরণ, শ্বরাজ্য দল গঠনে সাহায্য, শিক্ষকতা, 

সাংবাদিকতা, কর্পোরেশনে চীফ এগজিকিউটিভ 

অফিসারের চাকুরি, এবং ১৯২৪ অক্টোবরের 
শেষে গ্রেপ্তারের পরে বিনাবিচারে মান্দালয়ে 

নির্বাঘন, নির্বাঘনকালে দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং 

১৯২৭ খ্রীষ্টাবে মুক্তি__স্ুভাষ-জীবনে এই আর 

এক পর্ব । 



২৭৮ 

এই পর্বের প্রথম অংশে তিনি অত্যন্ত কর্ম- 
ব্য্ত, এবং দেশবন্ধুর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন বলে 

নিজ নামে যথেষ্টসংখ্যক রচন। প্রকাশিত হয়নি, 
অথবা তার পন্ধান আমর! পাইনি । “ফরোয়ার্ড 

ও বাংলার কথা+-য় তার অনেক বেনাষ। লেখা 

বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলি এখনও অনির্ধারিত। 

তবে ১৯২২ শ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে “আর্ধসমাজ 

হলে? নিখিল বঙ্গ যুবসম্মিলনীর অভ্যর্থনা! মমিতির 
সভাপতিরূপে তিনি যে-ভাষণ দেন তার মধ্যে 

“মঘিত নরনারায়ণের উদ্বোধনের” আহ্বান 

ছিল; “এক হইতে বহুতে এবং বহু হইতে একের 
মধ্যে সহজ সরল স্বাভাবিক সংযোগের স্থষ্টি” করে 

জনশিক্ষার বহুল প্রচারের দ্বারা দেশের আত্ম- 

মর্ধাদীবুদ্ধির জাগরণ, “ছুত্মার্গ পরিহার করে 

অন্পৃশ্ততা-ভূতকে ঝেড়ে ফেলে সবাইকে আপনার 
বলে আলিঙ্গন করার” জন্য আবেদন কর 

হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ-সকলই বিবেকানন্দের 
বক্তব্যের প্রতিধ্বনি । নিম্নের অংশও : 

: “নরনারায়ণের এই আহ্বান উপেক্ষা করার 
নয়। রোগে যারা অবসন্ন, দারিক্য্যে নির্যাতনে 

যার! কাতর, তাদের মধ্যে আমি সে আহ্বান, 

সে আদেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ।.'.আজ আমাদের 

নিদ্রিত নারায়ণ জেগে উঠেছেন--ভোগবিলাম 

ও আরামের মাঝখানে নয়-__যেখানে দারিদ্র্য, 

যেখানে ছুতিক্ষ, যেখানে নির্যাতন, যেখানে অপমান 
--সেখানে গিয়ে তাঁকে পুজা করতে হবে।” 

[ “হ্ভাষ-রচনাবলী” ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১১] 

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দূল কলকাত। 

রুর্পোরেশন অধিকার করেছিল; বু জনসেবা- 

যুলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল? দেশবন্ধু সেই 
কাজকে পরিষ্কার 'রিব্রনারায়ণ'-সেবা বলে 

অভিহিত করেছিলেন_-তাতে স্থভীষচন্ত্রের 

সানন্দ সমর্থন ছিল, তা না বললেও চলবে । তবে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 

দেশবন্ধুকে নিকট থেকে দেখাই এই পর্বে 
স্থভীষচন্দ্রের সর্বোত্তম শিক্ষা। তিনি দেখে- 

ছিলেন__বিবেকানন্-কধিত মানবপ্রেমের আদর্শ 

কিভাবে মর্মে গৃহীত এবং কর্মে প্রকাশিত হতে 

পারে। এপ্রসঙ্গের উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 
করেছি। 

মান্দালয়ে ছুই বৎসরের উপর কারাবাকালে 

আত্মলমীক্ষার স্থযোগ তিনি পেয়েছিলেন, 

জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের স্পষ্টতর সমাধান 

করতে পেরেছিলেন, লাভবান হয়েছিলেন 

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে-_-একথা দিলীপকুমারকে 

চিঠিতে লিখেছেন । (মে, ১৯২৫)। মান্দালয় 
জেল থেকে হ্রিচরণ বাগচীকে লেখা চিঠিতে 

কিভাবে শরীর ও মনের উন্নতি করা সম্ভব তার 

সম্বন্ধে ধর্মনীতিসম্মত উপদেশ দিয়েছেন ( এক্ষেত্রে 

শ্রীরামরুষ্ণের নীতির প্রভাব ছিল ) এবং মাননিক 

শক্তিবৃদ্ধির ও চরিজ্রগঠনের জন্ত যেসব বই পড়তে 

বলেছিলেন তার শুরুতেই বিবেকানন্দের 

্রস্থতালিকা--পত্রাবলী”, ভারতে বিবেকানন্দ । 

সতর্ক করে বলেছেন--এঁসব বই পড়ার আগে 

'জ্ঞানযোগ' ইত্যাদি দর্শনাত্মক বই পড়তে যাওয়। 

ঠিক হবে না। এইসঙ্গে কথামত পড়তেও 

বলেছেন। একই জনকে লেখা অন্য একটি 

চিঠিতে পূর্বোক্ত গ্রন্থগ্ুলির অতিরিক্ত স্থামীজীর 

“চিকাগে। বক্তৃতা», 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য”, 'ভাববার 

কথা” পড়বার উপদেশ দিয়েছেন। ভৃপেন্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে বাংলায় 

কর্মীদের মধ্যে ব্যবদাদ্দারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধির 

বৃদ্ধিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন : “আমি 

জিজ্ঞাসা করি--নরনারায়ণের সেব! ব্যবসার্দারিতে 

কণ্টাক্ট*এ কবে পরিণত হইল? আমি তে 

জানিতাম সেবার আদর্শ এই--দাও আর ফিরে 

নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্থল+ 1৮ ছুঃখের 

সঙ্গে বলেছেন : “যে বাঙালী এত শীগ্র দেশবন্ধুর 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৯২ ] 

ত্যাগের কথ ভূলিয়াছে_সে যে কতর্দিনের 

আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' তুলিবে 

_হইঁহা আর বিচিত্র কি?” 

মান্দীলয় থেকে লেখা অনেক চিঠিতেই 
সেবাধর্মের প্রসঙ্গ আছে । সেব৷ মানে যে ভিক্ষা 

দিয়ে ভিখারীর সংখ্যা বাড়ানো নয়, পরস্ত 

সাহায্যের ছারা! তাদের মধ্যে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে 

আত্মপ্রতিঠিত করে তোলা, একথা বিশেষ 
জোরের সঙ্গে বলেছেন। কিভাবে কারিগরি 

শিক্ষা দিয়ে, কুটীরশিল্পের সাহায্য নিয়ে, অর্থ- 

নৈতিক স্বয়স্তরতা৷ বাড়ানো যায়-_সে সম্বন্ধে নানা 

পরিকল্পনা এই পর্বের চিঠিতে দেখা যায়। এইসব 
চিন্তা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতই 

স্বামীজীর চিন্তার দ্বারা চালিত। এখানে স্বামী 

অখগ্ডানন্দকে লেখা! বিবেকানন্দের চিঠির কথা 

স্বতই মনে পড়বে যাতে তিনি সাহায্যদবানের 

সঙ্গে শিক্ষাদান ও সংগঠন শুরু করার তাগিদ 

দিয়েছিলেন। একই প্রসঙ্গে স্বামীজী স্বামী 

শুদ্ধানন্দকে লিখেছেন : “জনসাধারণকে যদি 

আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায় তৰে 

জগতের সমস্ত এশ্বর্য ভারতের একটি ক্ষুত্র গ্রামের 

পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না ।” সেযাই হোক, সেব৷ 

স্থভাষচন্দ্রের রক্তমাংসের সঙ্গে এমনই মিশ্রিত 

হয়ে গিয়েছিল যে, এই চরম কথাটা লিখতে 

পেরেছিলেন £ “আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে 

পারি--তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার 

পক্ষে অসম্ভব। দরিপ্রনারায়ণের সেবার এমন 

প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব?” নব্য 
অন্যতম গঠনকর্তী, সমাজসেবী 'উৎকল- 

মণি' গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে সৃভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা 

ছিল। গোপবন্ধু যখন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর 
সৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ থেকে 
অবপর নেবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাকে 

এক পত্রে (২৪. ১২. ২৫)/পত্রটি বাংলায় লেখা ) 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ২৭৯ 

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়ে উদ্দীপিত 

করতে চেয়েছিলেন : “জনকল্যাণমূলক কাজে 
প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই আপনার নিজস্ব 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আপনি পরিত্যাগ করেছেন। 

জনসেবা হল সন্গ্যাসধর্মের মতন--একজন যখন 

একাজে প্রবেশ করে তখন তার ব্যক্তিগত 

স্বাধীনতা অস্বীকার ক'রে তাকে সকল দস্তের 

অবসান ঘটাতে হয়। একবার একাজে প্রবেশ 

করলে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও নেই। সাময়িক" 
ভাবে যদিও আপনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, এবং 
আপনার দুঃখ যদিও সীমাহীন, তবুও আমার 

নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আপনি ভারসাম্য পুনরুদ্ধার 

করতে পারবেন। কেন হয় তা জানি না 

তবে জীবনের ধর্মই হল, হৃদয় যার যত প্রসারিত, 

ছুখ তার তত গভীর। স্বামী বিবেকানন্দ 

বলেছিলেন ; “যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ 
জানিহ নিশ্চয়” আর একটি চিঠিতে (৫. ৪. 
১৯২৭ ) স্থভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের অনুসরণে 

লিখেছেন : “ত্যাগ ও উপলব্ধি _161001001961010 

800 16811580101) একই বস্তর এপিঠ ওপিঠ ।” 
একই প্রেরণায় অন্য এক চিঠিতে (৬. ৫, ১৯২৭) 

বলেছেন : “আমি জীবনকে এতটা প্রিয় 

মনে করি না যে, তা রক্ষার জন্য চালাকির 

আশ্রয় নেব।*-শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের 

নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় কর! 

যায় বলে আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম 

দৈহিক শক্তির নয়। বৈষয়িক লাভও আমাদের 
সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয় ।” 

নির্বাসন থেকে লেখা স্থভাষচন্দ্রের যে-ছু- 

একটি গগ্ভরচনা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে 

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্কৃ্ট দেশবন্ধু বিষয়ে 

প্রবন্ব_যার মধ্যে দেশবন্ধুর দরিপ্রনারায়ণ- 

প্রীতির উপস্থাপনা আছে- পূর্ব অধ্যায়ে তার 
আলোচনা করেছি। “তরুণের স্বপ্র" নামক 
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রচনায় তিনি মানবজীবনকে অখণ্ড সত্যরূপে 

নির্দেশে করে সর্ববিধ স্বাধীনতার দাবি 

জানিয়েছেন। এবং সেকথা বলার সময়ে তার 

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি 

করেছেন : “অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির 
সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্-_-€৫ম সংখ্যা 

মুক্তির আকাঙ্ষা আমাদের শিরায়-শিরায় 
প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমর যে কাতর কণ্ঠে 

ক্রন্দন করিয়া! উঠি সে ক্রন্দন পাধিব বন্ধনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য |” “দেশের ভাক' 
রচনায় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন দেশ-সেবায় 

নবীন সন্ন্যাসীদের--আত্মবলি দেবার জন্ত | 

[ ক্রমশঃ ] 

স্বামী বিবেকানন্দ ও “কর্মে পরিণত বেদাস্ত: 
শ্রীমতী রুবি দাশগুপ্ত 

কৃফনগর গভনমেস্ট কজেজে দশ*নের অধ্যাপিকা । 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের আগের অবস্থাটা 

যদি দেখি, তবে দেখব, চারিদিকে এক ভয়ানক: 

অস্থিরতা, ধর্ম নিয়ে শুধু তর্ক-বিতর্ক, পাশ্চাত্য 
আরব কায়দার অন্ুকরণের অপর নাম সামা- 

জিকতা, উচ্চুত্খলতাই নব্য নৈতিকতা, আর যুক্তি- 
বিরোধী সঙ্ীর্ণতার নাম আধুনিক মানসিকতা । 
একদিকে বৈষ্ঞব্ধর্ম অন্যদিকে শাক্ত ও শৈব- 

ধর্মের মধ্যে চলছে প্রচণ্ড বিরোধ । তার যে 

একই হিন্দুধর্মের ছুই প্রধান অংশীদার এ-হেন 

সত্যটি যেন তখন অপন্ৃত। . অপর্রিকে খ্রীষ্টান 

মিশনারীদের বেপরোয়া অপপ্রচার, যার ফলে মা- 

কালীকে হতে হয়েছিল ৫810 800 0100191- 

117৩৫” নমুনা আরো! আছে, কিন্তু আসল 
কথা হল এই ছুর্মদ প্রভাব, কিন্তু কোন নতুন 

ধর্মমত ও সমাজব্যবস্থা নির্দেশ করতে পারেনি । 

শুধু হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজকে ধ্বংসের পথটি 

চিনিয়ে দিয়েছিল মাত্র। এরমধ্যে অবশ্ঠ প্রথম 

আশার আলো, নবজাগরণের ইঙ্নিত এনেছিলেন 

রাজা রামমোহন রায়। বেদ-বেদাস্তের সারবস্ত 
স্মরণ রেখে তিনি নিগণ নিরাকার ব্রদ্ষের 
উপাসন। প্রচার করেছিলেন। তিনিই প্রথম 

বুঝেছিলেন, ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, এটি 
সমাজ জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সব 

কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোত। কিন্তু রামমোহনের 

অন্থবতীরা তীর মতাদর্শের অনুগত থাকতে পারে- 

নি, ইতিহাসে সে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় 
জীবনের কেন্দ্রন্বরূপ ধর্মীয় ভাবের এই পরিবর্তন- 

পরম্পরা পুরো জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছিল 

এক গ্লানি ও নৈরাজ্য । এইরকম অস্থিরতার মধ্যে 
আবির্ভাব হয়েছিল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের | 

গীতার সেই আশ্বাসবাণী বাস্তবায়িত করেছিলেন 
বলেই তিনি যুগাবতার, এসেছিলেন যুগের 
প্রয়োজন ও হিতসাধনে | ধির্ম যার অন্ত নাম 

সত্য-প্রেম, তাকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্ীরাম- 
কষ্খের আগমন। তিনি ছিলেন ধর্মসংস্থাপক। 

ধর্মের অলিগলি থেকে রাজপথ সমস্ত পথেই স্বচ্ছন্দ 

বিচরণ করে সত্যকে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলে- 

ছিলেন নিজের জীবনে । হাচি টিকৃটিকি থেকে 
অদ্বৈত বেদাস্ত, মবের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
করেছিলেন-_মত্য এক, ছুই নয়। সব রান্তাই 

এক লক্ষ্যে গিয়ে পৌছীয়। আচার নিয়ম 

প্রতৃতি ধর্মের বাইরের কথা । ধর্মমত গৌণ, ধর্মই 
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মুখ্য। কোন মতই তুচ্ছ নয়। সবমানুয এক 
নয়, তাই বহ্ুপথের প্রয়োজন । সব মতেই এমন 
কিছু আছে য! নিত্য ও সার্বজনীন । তিনি সেটি 

লাভ করেছিলেন এবং প্রচার করতে চেয়ে- 

ছিলেন । আর সেই জন্যই এক যোগ্য উত্তরা ধি- 

কারীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন একটি বীজ মন্ত্র 

--জীবপ্রেমই শিবপ্রেম । 

সেই উত্তরাধিকারীই হলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত 

বা আজকের এবং ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ-- 

সুদর্শন, তেজস্বী, অসাধা রণ প্রতিভাবান, যুক্তিবাদী, 

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে শিক্ষিত কিন্তু সত্যানথসন্ধিত্নু, 
ধ্যানান্থরাগী, সর্বোপরি জিতেক্দ্রিয়। উত্তর- 
কলকাতার এই উঠতি ছেলেটি চেয়েছিল ঈশ্বরকে 
দেখতে, পরিবর্তে শ্রীরবামকৃষ্ণও তীঁকে শিথিয়ে- 

ছিলেন নিজেকেই ধশ্বর রূপে উপলব্ধির আশ্চর্য 
কৌশলটি এবং স্তন্ত করেছিলেন অন্তকেও সেই 
উপলব্ধির পথে প্রেরণাদানের স্থকঠিন দায়। 
কিছু নতুন কথ! নয় ; বেদ-উপনিষদ-বেদাস্ত তো 

মাবকে একথাই শুনিয়ে আসছে বারবার-_ 
“সর্বং খন্ষিদং ব্রহ্ম" । তাই যদি হবে তবে নিজের 

মধ্যে সেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে বাধাটা 
কোথায়? প্রয়োজন সাধনার । দিতে হবে 

মনোবল, ধের্ধ, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ; ফলস্বরূপ আসবে 

সাফল্য, গৌরব, সম্মান। ইশ্বর তো সত্য শিব 
ও স্বন্দর--জীবনের মহত্ম আদর্শ। যাকে 
প্রতিফলন করতে হুয় নিজের প্রতিটি জীবনচর্যায় । 

সচেতন ও অচেতন ভাবে এই কাজই করছে 

সবাই। যে যতটা করেছে সে" ততটাই এগিয়েছে 

ঈশ্বরলাভের পথে। ঈশ্বরলাতের অর্থ সেই 
আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন অর্থাৎ ঈশ্বরে রূপান্তরিত 
হওয়া। শান্জ তাই বলেছে, '্রদ্ষবেদ ব্রদ্ৈব 
ভবতি' | অদ্বৈত বেদাস্তের সিদ্ধান্ত, “জীবো ব্রদ্ধোৰ 

নাপর,--তা প্রতি মুহূর্তে নকল অস্তিত্বের মধ্যে, 

দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে 
€ 

্বাধী বিবেকানন্দ ও কর্মে পরিণত বেদাস্ত ২৮১ 

হবে। বেদাস্ত পেল এক নতুন ৫10)00810-. 

্বামীজী নাম দিলেন 71800০81 ৩৫৪৫৪ । 

ব্দোস্ত শুধু জ্ঞানীর চর্চার বিষয় নয়; সবার 
ব্যবহারের বিষয়। য! ছিল বনে তা আসবে 

ঘরের কোণে কোণে । যা ছিল মুখে, তা প্রবেশ 
করুক মনের গভীরে | প্রকাশ পাক চিন্তায় ও 

আচরণে । শান অধিকারী-ভেদ বর্ণনা করে 

ঠিকই, কিন্ত তার আগে সংযোজন করতে হবে 
এই অধিকার প্রতিটি মান্গষের”দ_যে কোন 
জীবেরই জন্মগত অধিকার । আর এর ব্যবহারে 

ব্যক্তিগত, লমস্তিগত উভয় দিক থেকেই লাভ 

হবে অসাধারণ । 

স্বামী বিবেকাননা-কত তত্বের প্রায়োগিক 

রূপটি যর্দি বিশেষভাবে অনুধাবন করি তবে 

দেখব তিনি ছিলেন একজন অৈতৰাদী, কিন্ত 

জীবনকে তিনি অস্বীকার করেননি । তিনি সৰ 

কিছুর মধ্যে ব্রহ্গের প্রকাশ দেখেছেন। সব 

কিছুই তাঁর কাছে মহৎ, পবিত্র, সুন্দর ৷ প্রকৃত 

বেদান্তবাদী বলেই তিনি জগতের পশ্চাতে এক 

পারমাথিক সত্যকে জানতেন, ঠিক তেমনি 
জগতের ব্যবহারিক দিককেও তিনি মেনেছেন। 

তিনি স্পষ্টই জেনেছিলেন, এই জীবনের ভেতর 

দিয়েই জীবনের উধের্ব যেতে হয়; মৃত্যুকে জয় 

করতে হয়। তাই জীবনের এমন কোন সমস্ত 
নেই, এমন কোন দিক নেই, যা! নিয়ে স্বামীজী 

চিন্তা করেননি । তিনি :0681109; বা সমগ্রের 

দৃষ্টিতঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। এই অখণ্ড ও উচ্চ 
দৃষ্টি অছৈতের। তিনি চেয়েছিলেন, অদ্বৈতের 
নিয়মই ব্যত্টি ও সমষ্টি জীবনের নিয়ামক হোক। 

কারণ এই নিয়মই পারে সমগ্র মানবগোঠীকে এক 
পরিবারতৃক্ত করতে । যে-কোন অবস্থায় যে- 

কোন ভেদকে দূর করতে পারে । এই অভ্োই 
অছৈতের লক্ষ্য । এই দৃষ্টিতে যে-কোন কর্মই 

উপাসনায় রূপাস্তরিত হয়। তাই স্বামীজী 



২৮২ 

বললেন, যে-কোন কর্মই যদি নিফধামভাবে করা 
₹ যায় তাতে চিত্শুদ্ধি হয়। 

“নিফাম কর্ম কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে ঈশ্বরের 

প্রীতির জন্য কর্ম। সব কিছুই বৃহত্তমের উদ্দেশ্তে 
কৃত হবে। সর্বপ্রকার শুভের, সর্বপ্রকার নৈতিক 

মঙ্গলের মূলমন্ত্র আমি নয়,_তুমি'। তাই 
স্বামীজী বলছেন--“আপনাকে ভুলিয়া যাও; 

আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা 
বৈদাস্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান হও 
ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই 
উপদেশ সকলেই বুঝতে পারে । নাহ্ং নাহং 
তু তুহাঁঁ_” এই অহং নাশের মধ্য দিয়েই চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ 

ঘটে, অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হয়। 

আর একটি “নতুন কথা স্বামীজী শিখিয়েছেন 

দুঃখী, আর্ত, পীড়িত মানুষের সেবাই ঈশ্বর সেবা 
ঈশ্বরের পূজা! । এই পূজার জন্ত কোন “অকেজো 
দেবতার" অন্বেষণের প্রয়োজন নেই । “***তোমার 

সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে 
দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে 

পারিতেছ না?" প্রথম পৃজা-_বিরাটের পূজা'"' 

পূজা করিতে হইবে সেবা নহে.” এখানেই 

স্বামীজীর ত্বকীয়তা, এতে নিজের মুক্তি ও অন্যের 

উন্নতি নিহিত। “শিবজ্ঞানে জীব সেবা” বেদান্তের 

এই নবীনতম সুত্রটি প্রকৃতপক্ষে চারিটি যোগের 

যুক্ত প্রয়াস। মাস্ুষ ঈশ্বরেরই প্রতিবিষ্ব, এটি 
জ্ঞানীর উপলব্ধ সত্য। মাচুষের মধ্যেই ঈশ্বরের 

অন্তরঙ্গ সংযোগ লাভ সম্ভব, এটি ভক্তিশাস্ত্রে 

প্রধান আকাজ্ষা । এ-সবের জন্য প্রয়োজন এক 

বিশেষ ধরনের মানমিক ভারসাম্য । মানসিক 

সংযমের মধ্যে আসবে স্থৈর্ব ও শাস্তি । তীব্র কর্ম- 
শঈীলতার মধ্যে চাই অনন্ত শাস্তভাব। এটি 

যোগের কাছে প্রাপ্য । স্বতরাং দেখা গেল, 

স্বামীজীর প্রদশিত “নতুন” পথটি হণ জ্ঞান, কর্ম, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৫ষ সংখা 

ভক্তি ও যোগের সম্মিলিত পথ--মত্যলাভের 
প্রতি নিশ্চিত পদক্ষেপ। 

এইভাবে জীবনের সর্বস্তরে যদি একই সত্য 
অনুভূত হয় তবে সমাজের সমগ্র চেহারাটি পালটে 

যায়, বিশেষ স্থবিধাবাদ, শোষণ প্রভৃতির অবসান 

ঘটে। আধুনিক মনের যা কিছু চাহিদা, যেমন 
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আত্মসম্মান ইত্যাদি সবই 

একমাঝ্স এই আধ্যাত্মিক আঘর্শের শক্ত ভিতের 
উপর নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। 

্বামীজী একটি কথা বলতেন, যেদিন শ্রীরামকৃষেের 
আবির্ভাব হয়েছে সেদিন থেকে শুরু হয়েছে সত্য- 

যুগের । কথাটি বোধ হয় নেহাত মুখের কথা নয়, 
সত্যযুগ হল সাম্যের যুগ। তিনি জানতেন 

শূত্রযুগ আসছে। উচ্চ-নিচ, ধনী-নির্ধন, হিন্দু 
মুমলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এবার সবাই এক হয়ে 

যাবে। তবে ব্রাহ্মণকে নামিয়ে দিয়ে নয়, শূত্রকে 

্রা্ধণের পদবীতে উন্নীত করে। ভারতবর্ষে 
ব্রাহ্মণত্বের অর্থ হল সংস্কৃতিবান্ হওয়া, মন, 

বুদ্ধি, হ্বদয়ের এইখর্ঘে এশ্বববান হওয়া । শৃদ্রশক্তি 

্রাহ্মষণ-রুষ্টিতে সংস্কত ও মাজিত হয়ে সমাজ- 

দেহের প্রতিটি অঙ্কে কিচ্ছুরিত হবে বলে তিনি 
আশ! করতেন । 

স্বামীজীর বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ জন স্টস্তার্ট মিলের 

উপযোগিতাবাদের সমান্তরাল নয়। এটি পুরো- 

পুরিভাবে অদৈতের আধ্যাত্মিক এঁক্যের উপর 

প্রতিষ্তিত। | 

এর পিছনে যে শিক্ষা কাজ করছে তা 
হল-_ 

“রূপং রূপং প্রতিরূপো৷ বভুব। 
একস্তথ৷ সর্বভূতাস্তরা তমা 

রূপং রূপং প্রতির্ূপো বহিশ্চ ॥ 
( কঠোপনিষদ্, ২২।১০ ) 

বনরূপের অন্তরালে একই অস্তরাত্বা বিরাজ- 

মান। এক মানব গোষ্ঠী, এক' মানব এক্ 



জ্োষ্ঠ, ১৩৯২ ] 

শুধু মাছষ নয়, পণ্ড, পক্ষী, তৃণ-লতা এমন কি 
কষত্র জীবাণু পর্যন্ত সেই অখণ্ড সত্তার অংশস্বরূপ | 

প্রভ্দে কেবল পরিমাণগত, গ্রকারগত নয় । তবে 

মনে রাখতে হবে বেচিত্র্য প্রকৃতির নিয়ম, 
পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। কিন্তু এই অনৈক্যের 

পশ্চাতে এক মহান এঁক্য বিস্তমান। এই এঁক্যকে 
শ্ররণ রেখেই তিনি বলেছেন_-“ঘ০% 101681805 

০৪৫ ৪০০৩০৪1)০০”-_-সহা করা নয়, বরণ করা । 

স্বামীজী মনে করতেন ডারউইনের 50158] 
0 1116 96668 নীতিটির যোগ্য ব্যবহার 

মানবসমাজে সম্ভব নয়। সর্বদা আশা) উৎসাহ, 
সাহস জোগাতে হবে সমাজের নিচুতলার 
মানুষদের । ভারতবর্ষের দরিব্র, 

নিপীড়িত মান্থষের রূপটি তাঁকে বড় ব্যথিত 
করত। বৈাস্তিক মানুষকে ভালবাসে । তার 

চোখে পাপ বলে কিছু নেই। মানুষের তুল, 
অন্তায় সাময়িক । হৃযোগ-ম্থবিধা, উৎসাহ ও 

শিক্ষা পেলে, তার সপ্ত শক্তি জাগ্রত হলে সে 

তার নিজের শক্তিতে বড় হবে। মানুষকে 

পাপী না বলে বেদাস্তী বরং ঠিক বিপরীত পথ 
ধরেন এবং বলেন- তুমি পূর্ণ ও শুদ্বন্বরূপ, যাকে 

তৃমিপাপ বল তা তোমার মধ্যে নেই। তা 

হল তোমার নিম্নতম প্রক্ষাশ ; যদি পার তবে 

উচ্চতর ভাবে নিজেকে প্রকাশ কর, কারণ পাপ 
ও পুণ্যের পার্থক্য পরিমাণগত। মানুষকে তাঁর 

দুর্বলতার বিষয়ে ভাবতে বল! তার দুর্বলতার 

প্রতিকার করা নয়, তীর শক্তি ম্মরণ করিয়ে 

দেওয়াই দুর্বলতার গ্রতিকার। তাই তিনি 
বললেন--%880) ৪০৪ 19 70157018119 

৫151)6.৮ জগৎকে মায়ারূপে অগ্রাহ করেও 

তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বলতে পারেন-_-$ 19 

স্বামী বিবেকাননা ও কর্মে পরিণত বেদাস্ত? 

অনগ্রসর, 
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আর এই তে হুল উপনিষদের শিক্ষা-_ 

যস্ত সর্বাণি ভূতান্তা তবন্তেবাম্পস্রতি। 

সর্বভূতেষু চাত্বানং ততে। ন বিজুগুগ্গতে ॥ 

( ঈশোপনিষদ্, ৬) 

সর্বত্র একই সত্তার উপস্থিতি দেখার পর 

হিংসা, দ্বেষ প্রতৃতি থাকে না। একত্ববাদ আত্ম- 

গ্রীতিকে সর্বভূতের প্রীতিতে পরিণত করে । শুধু- 

মাত্র আমিই শ্তদ্স্বভাব নই, সকলেই তাই। 
সেই জন্য মকলের প্রতি বিশ্বাস চাই। আত্মবিশ্বাস 

রূপ আদর্শ ই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন 

করতে পারে। 

স্বামীজীর সমস্ত চিন্তা, যাবতীয় কর্ম যথার্থ 

অদ্বৈত্ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন মতের, 
কোন ভাবের বিরোধিতা তাঁর মধ্যে নেই। 

লগ্ুনের এক বক্তৃতায় অধ্যাত্মবাদী হয়ে তিনি ঘ৷ 

বলেছিলেন, ত1 একমাত্র তিনিই বলতে পারেন-- 

“05 10866119115 15 11011601616 15 00৫ 

016, 011) 1)6 08115 (1190 016 1026161 800 

[ ০৪111 0০৫৮ তিনি নিজেই জানিয়েছেন__ 

“0856 09 (9801)106 00 0116 8:68 

ড৩৫%0010 (06 01 (116 52006100955 8110 

01011101959006 ০1 0? 11)6 

019৩156.৮ তিনি চাইতেন প্রত্যেক মানুষের 

অন্তরস্থ সত্যই তাঁর উপান্ত হোক। তিনি লব 

সময় মনে করতেন, বেদাস্তের তব্ই হোক আর 

ধর্মের আদর্শ হোক, যতক্ষণ না তা প্রাত্যহিক 

জীবনে, নাগরিক জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে 

কার্ধে পরিণত কর] যাচ্ছে, ততক্ষণ তীর কোন 

মূল্য নেই। তা কেবল মুটিমেরর মতবাদে 

পর্যবসিত হবে মাত্র । 

(50 3০00 
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অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 

[ চৈত্র, ১৩৯১ সংখ্যার পর ] 

আত্মান্থুভবোপদেশঃ 

যদি সর্ব প্রপঞ্চই রজ্জসর্পের গ্তায় কল্পিত এবং আত্মা শ্বভাবতই আনন্দস্বরূপ তাহা 

হইলে আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কি করিয়া হয় ?_-এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন__ 

মুক্তাভিমানী মুক্তে। হি বন্ধো! বন্ধাভিমান্যপি। 

কিন্বদস্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা' গতির্ভবেৎ ॥ ১১॥ 

অন্বয় : মুক্ত-অভিমানী হি মুক্তঃ, বন্ব-অভিমানী অপি বদ্ধ: (ভবতি ) যা মতিঃ লা গতি; 
ভবেঘ্ ইহ ইয়ং কিন্বদস্তী সত্য ॥ ১১ ॥ 

অন্থবাদ : আমি মুক্ত' এইরূপ অভিমানী মুক্তই হইয়। থাকেন ও “আমি বদ্ধ" এইরূপ অভিমান- 

কারী বন্ধই হন। যাহার যেরূপ বুদ্ধি, তাহার গতিও১ তত্্রপ হইয়৷ থাকে 
এই লোকপ্রমিদ্ধি অতীব সত্য । 

৬ 'তং বিদ্বাকর্মণণী সমন্যারভেতে, পরবে প্রজ্ঞা ৮*--বৃঃ 

'যং বং বাপি গ্মরনং ভাবম:গীঃ 

বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অভিমানগ্রস্থত, কোনটিই বাস্তব নহে। ছুর্বোধ্য আত্মতত্ব 

শিশ্তবোধের নিমিত্বই পুনঃ পুনঃ বর্ণন করা হইতেছে । 

জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই পারমাধিক, নৈয়ায়িকগণের এই মত নিরাকরণ 
করিতেছেন__ 

আত্া। সাক্ষী বিভুঃ পুর্ণ একো! মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ ৷ 

অসঙ্গো নিংস্পৃহঃ শান্তো ত্রমাৎ সংসারবানিব | ১২॥ 
অন্বয় : আত্মা ভ্রমাৎ সংসারবান্ইব (ভাতি। যতঃ আত্মা ) সাক্ষী বিঃ পূর্ণঃ এক: মুক্ত; 

চিৎ অক্রিয়ঃ অসঙ্গঃ নিংস্পৃহঃ শাস্তঃ ॥ ১২ ॥ 

অনুবাদ £ ভ্রমবশতই আতা! সংসারী জীবের ন্যায় প্রতিভাত হুন। কিন্তু বস্ততঃ আত্মা 

সংসারী নহেন, কারণ আত্মা স্বভাবতই সাক্ষী১, বিভূৎ্, পূর্ণ, এক, মুক্ত*, চিদ্রপ*, 

অক্রিয়, অসঙ্গ*) নি:স্পৃহ* ও শান্তস্বরূপ৮ ॥ ১২ | 

কতণর.পে প্রাসজ্ধ অহংকারাদিরও সাক্ষী আত্মা স্বয়ং কর্তা নহেন। 

যাঁহা হইতে 'বাঁবধ বস্তু উৎপন্ন হয় তানই 'বিসতু অর্থাৎ সবশাঁধঙ্ঠান। 
্বগত-জ্যজাতীয়-বজাতণয় ভেদরহিত মাবতীয় । 

স্বভাবতই মায়া ও তৎকার্ষের অতাঁত। 

গ্বপ্রকাশ চৈতন্যঙ্বরূপ। 

সবসম্ঘজ্ধশ,ন্য । 

বষয়াভিলাফরছহিত । 

দেহাদি অন্তঃকরণের ধম" প্রবৃভিনিবত্ত্যাদিরহিত। 

(সৃতরাং আত্মা বঙ্তুত$ সংসারণী নহেন )। 

জু ০১ গ কি 9 9 এ ৬ 
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পরিচ্ছিন্ন দেহাত্মত্ববুদ্ধি ও আত্মাতে স্থথিত্বহুঃখিত্বাভিমানরূপ ভ্রম অনাদ্দিপরম্পরাগত ; 

উহ! একবার মাত্র আত্মভাবনাদ্বারা দূরীভূত হওয়। ছুরহ। স্থুতরাং আচার্ধ পুনঃ পুনঃ বিজাতীয় 

ভাবনা নিবৃত্তিপূর্বক অহৈতাত্মভাবনার উপদেশ দিতেছেন__ 

কুটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয় | 
আভাসোহহং ভমং মুত্র ভাবং বাহামথাস্তরম্ ॥ ১৩ ॥ 

অন্বয় ঃ অহমু আভাসঃ (ইতি ) ভ্রমং, ( তথ! ) বাহুম্ অথ আস্তরং ভাবং মুক্তা কৃটস্থং বোধম্ 
অদ্বৈতম্ আত্মানং পরিভাবয় ॥ ১৩ ॥ 

অনুবাদ £ হে শিষ্য! আমি অহংকাররূপ এই ভ্রম, দেহাদি আমার, এই বাহৃভাবন। এবং আমি 

সুখী ছুঃখী মূঢ় ইত্যাদি আস্তরভাবনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অকর্তা অসঙ্গবোধন্বরূপ 
ব্যাপক অদ্বিতীয় আত্মাকে চিন্তা কর ॥ ১৩ ॥ 

অনাদিকালীন ুশ্ছেন্চ দেহাত্মত্ববুদ্ধি পুনঃ পুনঃ জ্ঞানখড়া দ্বার! ছিন্ন করিয়! সুখী হও__ 
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোইসি পুত্রক। 

বোধোহহং জ্ঞানখড়োন তক্নিঃকৃত্য সুধী ভব ॥ ১৪ ॥ 
অন্বয় ॥ হে পুত্রক! দেহ-অভিমান-পাশেন চিরং বদ্ধ: অমি। অহং বোধঃ (ইতি) ভ্ঞান- 

খড়েগন তৎ নিংকৃত্য স্থুখী ভব ॥ ১৪ ॥ 

অন্্বাদ : হে পুক্রোপম শিষ্য ! স্থদীর্ঘকাল যাবৎ তুমি দেহাত্মত্বাভিমানে বদ্ধ হুইয়। আছ, 
স্থতরাং 'আমি শুদ্ধচৈতন্বস্বভাব' এই ভাবনারূপ জ্ঞানখড়া দ্বার উক্ত অভিমান নিঃশেষে 
ছিন্ন করিয়া সুখী হও ॥ ১৪ | 

চিত্ববৃত্তিনিরোধরূপ সমাধিই একমাত্র ভববদ্ধনিবৃত্তির হেতু, এই পাতঞ্জল যোগমত 
নিরাকরণ করিতেছেন__ ্ 

নিঃসঙে। নিক্ষিয়োহসি তং স্বগ্রকাশো। নিরঞ্জনঃ। 
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমন্তুতিষ্ঠসি ॥ ১৫ ॥ 

অন্থয় : ত্বং নিঃসঙ্গ; নিক্ষিত্ব: স্বপ্রকাশঃ নিরঞজনঃ অসি। সমাধিম্ অন্ৃতিষ্ঠসি অয়ম্ এব হি তে 
বন্ধ: ॥ ১৫ ॥ 

অন্বাদ : হে শিষ্া | তুমি সর্বস্বন্বশূন্ত, সর্বক্রিয়ারহিত, স্বয়ং প্রকাশ ও সর্ব অজ্ঞান এবং তৎকার্ধ- 

রূপ কালিমাবিহীন হইয়াও যে বৃত্তিনিরোধাত্মক সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহাই 
তোমার১ বন্ধন ॥ ১৫ | 

৯৬ জ্ঞানাতারিন্ত জন্য উপায়ানৃষ্ঠান, বচ্ধন ব্যতীত আর 1কছুই নহে-_ইহাই ভাবাথ-। 

আত্মজ্ঞানাতিরিক্ত সমাধি আদি সর্ব সাধন পূর্বে নিরাকরণ কর! হইয়াছে । যাবতীয় 
বিপরীত কল্পন! পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধচৈতন্যনিষ্ঠ হইয়া থাকাই সাধকের কর্তব্য ইহাই অগ্রিম ছুইটি 
ক্নোকে বলিতেছেন-_ 

তবয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ। 
শুদ্ববুদ্ধস্বরূপত্থবং ম! গমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৬ 
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অব্যয় ; ইদৎ বিশ্বং ত্বয়। ব্যাপ্তং, ত্বয়ি প্রোতং, ত্বং ষথার্থতঃ শুন্-বুদ্ধ-্বরপঃ, ক্ষুত্্চিস্ততাং ম 
গমঃ ॥ ১৬ ॥ 

অস্থবাদ : হে শিষ্ত ! কটক-কুগুলাদি মধ্যগত কনকের ন্যায় তুমি এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, ঘেটশরাবাদিতে 

মৃত্তিকার ন্যায় অথবা পটে [কাপড়ে] হুত্রের ন্যায়) তুমিই সর্বস্্র ওতপ্রোত হইয়া! রহিয়াছ। 
তুমি স্বরূপতঃ অবিদ্যাতৎকার্ধরহিত স্বপ্রকাশ চিদ্রপ১ । পরিপূর্ণ শুদ্ধচৈতন্য্বক্ষপ তুমি আর 
দিনচিত্ত হইও নাঃ অর্থাৎ বিপরীত কল্পনার বশীভূত হইও না৷ ॥ ১৬ ॥ 

৯১ অধ্যারোপ ও অপবাদ প্রক্রিয়া অবলম্বনে নিষ্প্রপন্চ আত্মতন্ব উপাদিষ্ট হইল। 

বডুগ্রি ও ষড্তাববিকার রহিত আত্মন্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে-_ 

নিরপেক্ষো। নিবিকারে! নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ। 
অগাধবুদ্ধি অক্ষুন্ধো ভব চিম্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৭॥ 

অন্ধ: নিরপেক্ষঃ নিবিকারঃ নির্ভরঃ শীতল-আশয়ঃ অগাধ-বুদ্ধিঃ অক্ব্: (ত্বং) চিৎ্-মাত্র-বাসনঃ 
ভব ॥ ১৭ ॥ 

অনুবাদ : হে শিষ্য! তুমি বস্ততঃ নিরপেক্ষ অর্থাৎ ষড.মিরহিত,১ ষডভাববিকারাতীত, চিদ্ঘন- 
স্বরূপ, শীতলচিত্ত অথব! সদাস্থখন্বরূপ, অপরিচ্ছিয্ন চতনামৃত্তি, অবিষ্তা্কত সর্বক্ষোভ- 
শূন্য । অতএব তুমি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক স্বরূপচৈতনামাত্রনিষ্ঠ হও ॥ ১৭ ॥ 

৬ ভি ৪ অশনাপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু | 

ই বযডভাবাঁবকার ঃ মহাঁষ" যাস্কোন্ত _ 'জায়তে, আন্ত, বধণতে, বিপাঁরণমতে, অপক্ষীয়তেও নশ্যাঁত'। 
জন্ম, সন্তা, বাঁধ, বিপারিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু ॥ 

প্রথম স্সোকে বলা হইয়াছে_-বিষয় বিষের ন্যায় ও আত্মা অম্বতের ন্যায়। অতএব 
বিষয় ত্যাগ কর, আত্মাকে ভজ। এখন পর পর তিনটি ক্সোকে বল! হইতেছে__মোক্ষের হেতু 
চিদ্ধাত্সা! অধিষ্ঠানর্ূপে এই চরাচর বিশ্ব (বিষয় ) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। দর্পণে প্রতিবিদ্বিত দেছাদি 

যেমন দর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নয় সেইব্ধপ আত্মাতে অধ্যস্ত এই বিশ্ব আত্ম ব্যতীত আর কিছুই 
নয়- এইরূপ চিন্ত! হারা বিশ্বরূপ যাবতীয় বিষয়ে আত্মদৃষ্টিই পরমপুরুযার্থ । 

সাকারমন্থতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্। 

এতত্তত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥ ১৮ ॥ 
অন্বয় £ সাকারম্ অনৃতং বিদ্ধি। নিরাকারং তু নিশ্চলং (বিদ্ধি)। এতৎ তত্ব-উপদেশেন ন 

পুনঃ-ভব-সম্ভবঃ ॥ ১৮ ॥ 

অন্বাদ : হে শিত্ত ! তুমি দেহাদি সর্বসাকার বস্ত মিথ্যা বলিয়। জান (স্থতরাং সর্বপদার্থ মিথ্যা 

বোধে ত্যাগ কর) এবং নিরাকার আত্মবস্তকে ব্রিকালাবস্থায়ী ও নিত্যর্ূপে অবধারণ 

কর। এই চিন্নাক্রবস্তবিষয়ক উপদেশপ্রাপ্তির অনস্তর সেই বস্ততে বিশ্রান্তি লাত 

করিলেই ন-পুনর্ভব অর্থাৎ অপুনর্ভব বা! মোক্ষ লাভ হইয়। থাকে ॥ ১৮ ॥ 

বর্ণাশ্রমধর্মবিশিষ্ট স্থল শরীর এবং পুণ্যাপুণ্য ধর্মবিশিষ্ট হুষ্ম শরীর হইতে পৃথক্ পরিপূর্ণ 

আত্ম্চৈতন্য দৃষ্টাত্ত সহ নিক্পপণ করিতেছেন-__ 
বখৈবাদর্শমধ্যন্থছে রূপেইস্তঃ পরিতন্ত সঃ । 
তথৈবাস্মিন্ শরীরেহস্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বর; ॥ ১৯ 
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অন্বয়; যথা এব আদর্শ-মধ্যস্থে রূপে অন্তঃ পরিতঃ সঃ তু, তথ। এব অশ্মিন্ শরীরে অন্তঃ পরিতঃ 
পরম-ঈশ্বরঃ ( বর্ডতে ) ॥ ১৯ ॥ 

জঙ্বাদ : দর্পণে প্রতিবিদ্বিত দেহার্দির অন্তরে ও বাহিরে যেরূপ এক দর্পণই পরিব্যাপ্ত হুইয়। 
বিষ্ভমান, আত্মাতে অধ্যস্ত এই স্থুল দেহাদির অন্তরে ও বাহিরেও তদ্রপ এক চিদাত্মাই 
পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন১। 

৯ নব প্রকরণেয় অর্থই এখানে সংক্ষেপে সুচিত হইল । 

আত্মার বাহ্থাভ্যন্তর ব্যাপকতা ঘটাকাশদৃষ্টান্ত দ্বারা আরও স্পষ্ট কর! হইতেছে-_ 

একং সর্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথ! ঘটে। 
নিত্যং নিরম্তরং ব্রহ্ম সর্বভূতগণে তথা ॥ ২০ ॥ 

অন্বয়ঃ যথা সর্বগতং একং ব্যোম ঘটে বহিঃ অন্তঃ ( বিদ্যতে ) তথ নিত্যং ব্রহ্ম সর্ব-ভূত-গণে 
নিরস্তরং ( ব্ততে ) ॥ ২০ ॥ 

অন্ুবাদ : প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী রূপে নিত্য এক মহাকাশ যেরূপ ঘটের অন্তরে ও বাহিরে বঝিজ্ঞমান, 
অবিনাশী ব্রহ্ম ও তদ্রপ সর্বভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে সদা বর্তমান রহিয়াছেন১। 

৬ অতএব 'আম শুজ্খচৈতন/স্বরূপ আত্মা' এইরুপ জ্ঞানথড্গ জ্বারা দেহা?ভমান নিঃশেষে তে কারয়া 
সুখী হও (৬১৪ দুঃ) ॥ 

ইতি আত্মাহ্গভবোপদেশ নামকং প্রথমং প্রকরণম্ সমাপ্তম্। | ক্রমশঃ ] 

শ্রীরামকফ্ণের শীখ 
ডক্নুর কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 

লব্ধকণাত প্রবীণ কাব। 

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের দূর-ভাষণের শীখ 

ধাহার কণ্ঠে পরম পুরুষ ভারতে দ্রিলেন হাক । 
সাড়া দিল সবে ন্বামীজীর ভাকে জাগে ভাই জাগে সবে+_ 

একযোগে জেগে ওঠো নারীনর বৈরীর পরাভবে । 

মানুষ হইয়! মিলিয়! দাড়াও তুলিয়া উচ্চশির 
অরুণ কিরণ সিন্বুর দিল শিখরে হিমান্রির | 
ভারত মাতার তেত্রিশ কোটি সন্তান পরিবার 

জাতীয় গর্বে মাতি সবে হও এক জাতি একাকার । 

চির বঞ্চিত লাঞ্ছিত যারা_যাহাদ্দের কেহ নাই 

হাতে ধ'রে বুকে তুলে নে তাদেরে তারা যে তোদেরি ভাই । 
গুষ্ঠিতা নারী কুগ্ঠা৷ ত্যাজিল, মাথা! তোলে হরিজন 
বছ শতাব্দী পরাধীনতার পরে হ'ল সচেতন । 

জননী “ভারতবর্ আজিকে আসীন সিংহাসনে 

'স্বামীজীর জয়” সিংহনিনার্দে বল সবাকার সনে । 



জ্ীআনন্দ বাগচী . 
খ্যাতনামা কাব, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহাত্যিক-_খাঁকুড়া ক্রীণ্চান কলেজের বাঙলা ভাষার 

.. ভূতপব অধ্যাপক | 'দেশ' সাগ্তাহক পপ্রিকায় নিবস্ত । 

এও তে। তোমারই মায়! বিশ্বরূপ এভাবে দেখাও, 
তোমাকে দেখবে! বলে যতবার সামনে তাকাই 
সে চাওয়! ফিরিয়ে দাও সুকৌশলে । বারংবার ফিরে আসে চোখ 
কেবলই নিজের দিকে, নিকটের গুঢ় সম্মোহনে 
বুঝবি না আমারই আমি বনহুরূপে সম্মুখে দাড়িয়ে 
প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে ওঠে, ব্যর্থতায় ঝরে যায় দিন 
প্রতিম৷ পুতুল হয়, মুঠোর ভেতরে নষ্ট, ভাঙে। 
তোমারই ছলন1 সব, যাব.বলে পা বাড়িয়ে দেখি 
আজন্ম পুরনে৷ সেই গল্পের ভেতরে এসে গেছি 
বিশাল আয়নার মধ্যে ঘর গৃহস্থলি দ্ধ যেন 
বি'ধে আছি, বিধে থাকব আমরণ সুখে শোকে ছুঃখে সহবাসে, 
চারপাশে গি্টিকরা কারুকার্ধখচ! ক্রুদ্ধ ফ্রেম । 
এও তো তোমারই মায়া এই আয়ন। 

তুমি আছ কাচের ওপিঠে 
পারদপ্রলেপ হয়ে ধরার গোয়ার বাইরে কাছে। 

আলোর তরণী 
শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

লেখক ও কাঁব। 

নিবিড় আধার আবরে ধরণী, বসে আছি একা কুলে, 
উছলি উঠিছে কালের তটিনী জলভারে ফুলে ফুলে । 
আশা শুধুমনে আলোর তরণী উজান বাহিয়। এলে, 
পাইয়া তব মা আশাময় বাণী হৃদয় উঠিবে ছুলে। 
মোহমায়াভরা আধার রজনী কালে। আবরণ ফেলে, 
করুণাময়ী মা ভবের ঘরনী দিবে নাকো কি তা তুলে? 
পিছনে চাহি না! কান পেতে শুনি, চাহি সব যেতে তুলে, 
বাধন যা কিছু আপনি জননী ন্েহভরে দাও খুলে। 
বিপদঝঞ্চ। কিছুই ন! মানি আশাদীপ যদি জ্বেলে 
দেখি আলোময় সুমুখে সরণী, দয়া তব সব-মূলে। 
সকল আধার ঘুচায়ে তারিণী টেনে লও নিজ কোলে, 
ছুলে ওঠে যেন আলোর তরণী খেয়! পারে দিতে তুলে । 



ভারতের সমাজভাবন।:(ছিতীয় খণ্ড) : 
সম্পাদনা--সজঙ বসু। প্রাচী প্রকাশনী, ৩ ও ৪ 
হেয়ার স্টীট, কাঁলকাতা-৭9০০০৯। প:ঃ ৬47৫০; 

মূল্য; কুড়ি টাকা। 

প্রকাশকের নিব্দেন অনুসারে এই গ্রন্থ 

(প্রথম সংস্করণের মতোই ) “বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, 

মমাজতত্ববিদ্; রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবা- 

দিক, সমাজসেবীর রচনা সংকলন ।” সম্পাদক 

সজল বন্থর 'সমাজভাবনায় সমাজবিজ্ঞান নামে 
একটি প্রবন্ধের আকারে মুখবন্ধ ও আরো বারোটি 

রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে । সম্পাদকের 

নিবন্ধ আর রামরুষ্ণ মুখাজীর “ভারতীয় সমাজ- 

তত্বের বিকাশের ধারা” _ছুটিতেই তাত্বিক 

(লেখকদের ভাষায় “কেতাবী ) সমাজতত্বের 
পরিচয় দিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে বা বিষম- 

প্রেক্ষায় বান্তবনিষ্ঠ সমাজদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার 
কথা বলা হয়েছে । প্রবন্ধ ছুটিতে বিভিন্ন উপাদান 
সন্নিবিষ্ট হলেও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব অন্থভৃত 
হয়। এন. এন. শ্রীনিবাসের “দেশ, সমাজ ও 

সমাজবিজ্ঞানী, প্রবন্ধটি স্থপাঠ্য ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় সুসম্পূর্ণ। 
সমাজবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সম্পর্কে লেখকের 

অভিমত মূল্যবান্। “বিষয়স্থচী”তে এই প্রবন্ধটির 
নাম অনবধানতাবশতঃ বাদ গেছে । 

রাজকষ্জের “দারিজ্র্য মোচনের কর্মস্থচী” 

এম. এল' দাতওয়ালার “গ্রামীণ বেকার সমস্যা” 
ভারতের অর্থনৈতিক পটভূমিকায় লেখা ছুটি 
প্রবন্ধই তথ্যনির্ভর ; ছুটিতেই বিঙ্গেষণভঙ্গিতে 
স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।-_-রাজনৈতিক 

ঙ 

পটভূমিকায় লেখা তিনটি প্রবন্ধ এই সংকলনে 
স্থান পেয়েছে-__-বসিরুদ্দিন আমেদের 'রাজনৈন্ঠিক 
বিন্যাসের রূপাস্তর* নিখিল চক্রবতাঁর “কম্ুনিস্ট 

আন্দোলন”, রজনী কোঠারীর 'শাসনতত্ত্ে 

অবক্ষয় ও যুক্তফ্রণ্টের কৌশল” । তিনটি নিবন্ধেই 
প্রায় সমকাল পর্বন্ত আলোচনার জের টানা 

হয়েছে। বসিরুদ্দিন আমেদ গত তিরিশ বছরের 

রাজনৈতিক ভাবনার ধারা আলোচনা করেছেন ; 

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্য । অপর 
ছুটি প্রবন্ধ, বিষয়বস্তর যথাযোগ্য উপস্থাপন বা 
সম্যক্ পরিচয় দেওয়ার জন্য যেখানে বিস্তারিত 

আলোচনার প্রয়োজন ছিল সেক্ষেত্রে অতি 

সংক্ষেপে বিবৃতির আকারে কিছু তথ্য ব৷ মন্তব্য 

পরিবেশিত হওয়ায়, অসংহত বলে মনে হয় । 

আব্রে বেতের আধুনিক ভারতে অন্থন্নত 
সমাজ' বিস্তারিত আলোচন! ; লেখকের বিশ্লেষণ- 

ভঙ্গি আকর্ষণীয় । অন্নদাশক্কর রায় “লোকসংস্কৃতি 

ও আধুনিক জীবন” প্রবন্ধে স্বল্প পরিসরে লোক- 

সংস্কৃতির বর্তমান স্বরূপ, সংকট আর ভাবী 

পরিণাম সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা তথ! গভীর 
অন্তদূর্টির পরিচয় দিয়েছেন। অশোক রুদ্রের 

বাঙালী মধ্যবিত্ত চবিত্র-বৈশিষ্ট্য ও উৎস" প্রবন্ধটি 

বিস্তারিত এবং স্থলিখিত আলোচনা । তা সত্বেও 

বিনয় ঘোষের অনুরূপ বিষয়ে নিবন্ধাদির কথা৷ 

স্মরণ করলে মনে হয় যে, আরও কয়েকটি দৃষ্ি- 
কোণ থেকে বিশ্গেষণের অবকাশ ছিল । ভি. এম. 

দাণ্ডেকোরের মেধার পরবাস” সম্প্রতি বন 

আলোচিত একটি বিশিষ্ট সমস্য নিয়ে লেখা 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। স্বামী মোমেশ্বরানন্দের 



২৯৯ 

ধর্ম ও সমাজবিবর্তন” তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ; এটিতে 
লেখকের স্বকীয় চিন্তা, বিশ্লেষণে নিপুণতা ও 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সামর্ধ্ের পরিচয় 

পাওয়া যায়। সংকলনের অন্য প্রবন্ধগুলিতে 

ধর্ম সম্পর্কে চেতনার নামগন্ধ নেই ( অল্নদাশঙ্করের 
নিবন্ধে ধর্মসংস্কৃতির উল্লেখমান্র আছে ); সেদিক 
দিয়ে এই প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকলনটির 
একটি বড় অভাব মিটিয়েছে। “ভারতীয় সমাজে 

সবচেয়ে ছুননীতিপরায়ণ হল রাজনীতি-করা”-_ 

লেখকের এই খু উক্তি চিন্তার যথাযথ প্রকাশে 
স্থসাহসের পরিচায়ক । 

এ-জাতীয় সংকলনপগ্রস্থের সব প্রবন্ধের মান 

সমোখ্কধসম্পন্ন হয় না। ত৷ সত্বেও সামগ্রিকভাবে 

বিচার করলে প্রবন্ধগুলি চিন্তাগ্যোতক এবং 

সংকলনগ্রস্থটি যে মুল্যবান এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

এই ধরনের গ্রন্থের বহুল প্রকাশ ও প্রচার 
বাঞ্ছনীয় । 

মুদ্রণাদি প্রশংসনীস । 

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 
প্রাবন্ধিক ও সাহত্য-সমালোচক 

সাধুদর্শন ও সওগ্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)_- 
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ' গোপীনাথ কবিরাজ । প্রকাশক : 

এইচ. চৌধুরী, প্রাচী পাবাঁলকেশনস:, ৩18 হেয়ার 

স্টট, কালিকাতা-৭০০০০১। প:ঃ ৬+১১৪ ; মূল্য : 
১২ টাকা। 

সাধুদর্শন ও জও্প্রসঙ্গ (৫ম খণ্ড)_- 
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ ঝাবরাজ। প্রকাশক : 
এম. চক্রবতাঁ, প্রাচী পাবঝলিকেশনস:, কিকাতা- 

৭০০০০১। প:ঃ৪+১৬৯; মূল): ৯৪ টাকা। 

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের 
'সাধুদর্শন ও সংপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ পাচখণ্ডে সম্পূর্ণ 

গ্রস্থটির প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড আমাদের আলোচ্য । 

বিদৎসমাজে স্থপরিচিত এই লেখক একাধারে 

ছিলেন শান্ত, মনীষী এবং সাধক। অধীত 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ-_৫ম সংখা 

বিষ্তা। এবং সাধনালন্ধ জ্ঞানের এক স্থযম সমাবেশ 

দেখা যায় তীর অধ্যাত্মবিষয়ক রচনাবলীতে। 

উক্ত গ্রন্থের আলোচ্য ছুটি খণ্ড সম্পর্কে একথা 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উন্সমেষের সঙ্গে সঙ্গে 
লেখকের হৃদয়ে সাধুসঙ্গের জন্য প্রবল আকাঙ্া 
জাগ্রত হয়। ভগবত্তত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অন্ভব 

লাভ ধার্দের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য “এই প্রকার 

মহাজনের দর্শনের” স্বযোগ পেলে নিজেকে তিনি 

ধন্য মনে করতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ধে কাশীতে যখন 
তিনি বিদ্যার্থী সেই সময়ে তার সাধুদ্র্শন শুরু 

হয়, ওই অভ্যাস অব্যাহত থাকে তার জীবনের 
অস্তিম পর্ব পর্বস্ত। একটি উদার এবং সম্রদ্ধ, 

অকপট মনোভাব নিয়ে তিনি সাধুযহাত্মাদের 

নিকট উপস্থিত হতেন এবং তদের অনুভবের 

কথা ও উপদেশ নিয়মিত লিপিবদ্ধ করে রাখতেন । 

এই অঙ্ুলেখন, তার ভাষায়, “অস্পষ্ট স্থতির উপর 
নির্ভর করিয়া হয় নাই। যেদিন যে-বিষয়ে 

আলোচনা হইত সেইদিনই রাত্রিবেলা তাহার 

সারাংশ সংকলন করিয়! বাখিতাম।” সাধু- 
মহাত্মাদের মুখনি:স্থত সেইসব কথাই এই গ্রন্থের 
থণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত । লেখক তাদের দিব্য 

অনুভূতি ও আত্মিক উপলব্ধি বিশ্লেষণ করেছেন। 

তাদের উপদেশ উপস্থিত করা হয়েছে প্রধানত 

প্রশ্্োত্তরের মাধ্যমে । 

প্রথম খণ্ডে মহাত্মা! জ্যোতিজী, তৎসঙ্গী 

মহাত্মা, সোহহং সিদ্ধবাবা, রামঠাকুর এবং 
অলৌকিক জীবনের অধিকারী কেদার নামে এক 
অদ্ভুত বালকের কথা আছে। পঞ্চম খণ্ডে 

আনন্দময়ী মা, শোভ। ম! ও প্রেমানন্দ তীর্ঘন্বামী 

সম্পর্কে রচনা তিনটি বিশেষ উল্লেখের দাবি 

রাখে। 

বইটির দুই খণ্ডে উক্ত সাধক-সাধিকার্দের 

অন্ভবমূলক উপদেশ ও তত্ব্যাখ্যার পাশাপাশি 



জ্োষ্ঠ, ১৩৯২ ] 

তাদ্বের অলৌকিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া 
যায়_-যিও লেখক ওইসব জীবনের পূর্ণাঙ্গ 

বিবরণ এখানে দেননি । আমরা লক্ষ্য করি 

তাদের অন্থভূতির বিচিত্রতাও। কোন কোন 
শক্তিমান পুরুষের-_যেমন কেদার নামক অদ্ভূত 

বালকটির অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী 

অন্থধাবন করা কঠিন। তীর্দের তাত্বিক 
আলোচন!। এবং তার তাৎপর্য ও সর্বাংশে সকলের 

পক্ষে বোধগম্য নয়। তাঁর একটি কারণ, তাঁদের 

ব্যবহৃত পরিভাষার সঙ্গে সকলে সমভাবে পরিচিত 

নন। সে যাই হোক, উক্ত মহাত্মাদের কিছু 
কিছু উপদেশ তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য এবং 

নাধকমাজ্রেরই মননের বস্ত। উদাহরণ স্বব্ধপ 
কয়েকটি উপদেশের উল্লেখ করা যেতে পারে : 

“যখন জগতে প্রত্যেক জিনিসকে নিজের মত 

তাবিতে পারা যায় তখন বুঝিতে হইবে ভগবৎ 

প্রেমের উদয় হইয়াছে ।” “মনই সাধনার প্রধান 
যন্তর।""স্থায়ী ও আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে ত্যাগ 

ও বৈরাগ্যের যোগ হইলে মন তাহার দিকে 
আকৃষ্ট না হইয়! পারে না।$ 'মহাকপা ব্যতীত 
পূর্ণত্বে প্রবেশের অধিকার কাহারও হইতে পারে 
না। [জ্যোতিজী--১।৪৩, ১৪৬, ১৪৯] 

'আমরা জীবনে প্রত্যেকে তিনটি জিনিসকে 
আপনার ভাবিয়া জড়াইয়৷ ধরিয়াছি। প্রথমটি 
পূর্বসংস্কার বা মোহ, দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ববোধ বা 
অহংকার এবং তৃতীয়টি ফলাকাঙ্ষা। এই 
তিনটিকে ত্যাগ করিতে হুইবে।""*এই সকল 

বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে-কার্ধ কৃত হয় তাহাই 
ধর্ম। [ তথৎসঙ্গী মহাত্মা--১1৯২--৯৩ ] “কিছুই 

চাইতে নাই, গুরুর দান অযাচিত ।"'-গুরু যে- 
বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করিতে হয়। 
উহার সঙ্গে ঘরকল্না করিতে হয়, উহাকে 
ভালবাসিতে হুয়। বীজের সঙ্গে বস্ততঃ গুরুই 
জন্নগ্রহ্থ করেন। তাই ছাড়িয়। যাইবার উপায় 

সমালোচনা ২৯১ 

নাই।, দহ করিয়! যাইতে হয়--প্রবৃত্তি, কাম, 
লোভ প্রভৃতির বেগ সহিয়া থাকিতে হয়। 

তাহাকে প্রশ্রয়ও দিতে নাই, বাধাও দিতে নাই। 
একট। স্থির জিনিস ধরিয়া সহ করিয়! যাইতে 

হয়। তাহা হইলে এগুলি আপনিই নষ্ট হইয়। 

যায়, কারণ উহাদের সীম! আছে। শীমা 
থাকিলেই ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক। ইহাকেই 

প্রারন্ধের ভোগ বলে।, [ রামঠাকুর--১1১৪৮ 

১১৪০ ] িতক্ষণ আমি ও ইষ্ট বলিয়া পৃথক বোধ 

আছে, ততক্ষণ ইষ্টই বড়। আর যখন পৃথক 
বোধ থাকিবে না, ছুইই এক হুইয়। যাইবে__ 

তখন একজনই থাকিবে_-একমাত্র সে-ই থাকিবে, 

সেই আমি।-''যতক্ষণ গুরু-শিষ্ত বোধ আছে 

ততক্ষণ গুরুই বড়। যখন ছুইই এক হৃইয়! 

যাইবে--তখন তে। আর কোন বোধ থাকিবে না।' 

(আননাময়ী মা__৫1১২) পূজার পর প্রণাম হয় 

এবং প্রণামের পর হয় প্রসাদ ।..*পূজ। তখনই 
সমাপ্ত হয় যখন তাহার ফলে মমত্ব এবং অহংতা 

পূ্ণভাবে চলিয়। যায়।“"*পুজার পর এবং যাবতীয় 

সেবার পর প্রণামই অহংভাব নিবৃত্তির চরম 

স্থিতি।.'*ইহার পরের অবস্থাই প্রসাদ ।-.'ভক্ত 

পৃজা করিতে গিয়া! আত্মনমর্পণের ফলে বুঝিতে 

পারেন তিনি কিছুই নন। ভগবান প্রসাদ দিয়া 

তাহাকে বুঝাইয়! দেন তুমিই সবকিছু, তুমিই তো 
ভগবান ।” [ প্রেমানন্দ তীর্ঘন্বামী--৫1৬৮--৬৯ 1 

এইসব সাধু মহাত্মার সঙ্গ প্রণঙ্গে লেখক, 

ৰলেছেন : ব্যক্তিগত ভাবে আমি""'বহুভাবে 

নিজেকে তাহাদের নিকট খণী মনে করি।' 

পাঠকরাও কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন তাদের প্রতি 
এবং যিনি তাদের কথা প্রকাশ করেছেন, বিশেষ 
করে, সেই লেখকের প্রতি । এই গ্রন্থ প্রকাশনার 
দায়িত্ব স্থচারুরূপে ধারা পালন করেছেন পাঠক 

সমাজের অকুঠ সাধুবাদ সেই সংস্থারও প্রাপ্য । 

স্্রীজ্যোতির্সয় বনু রায় 
প্রবণ লেখক ও সাহতা-সমালোচক 
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শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনা নান দিক 

দিয়েই বিচার করা যায় এবং সে প্রচেষ্টা আমরা 
স্বতই দেখতে পাই। লেখক আলোচ্য পুস্তিকায় 

শ্রীরামকঞ্চ-চরিত্রকে সংক্ষেপে বিচার করেছেন 

পৌরাণিক বৈশিষ্টের পটভূমিকায় । আলোচনার 
ক্ষেত্রে লেখক কোন অভিনবত্ব দাবী করেননি 

_তবু রচনাটিতে নতুনত্ব আছে-__চিস্তার 
গভীরতা ও বিঙ্গেষণের নিপুণতায় লেখকের 

শক্তিমত্ত! ফুটে উঠেছে । আধুনিক চিন্তাজগতের 
কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত-মনীষীর বিভিন্ন মন্তব্যের 

আলোকে শ্রীরামকষ্ষকে নতুনভাবে উপলব্ধি 
করবার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য । আয়তনে 

যতই ক্ষুদ্র হোক বিষয়বস্ত বিচারে রচনাটি অবশ্যই 

মূল্যবান। 
বর্তমান গণতন্ত্র স্বরূপতঃ মানুষের লোভ, 

বাসন! ও উচ্চাকাজ্ষা চরিতার্থতার সমানাধিকার 

মাত্র। সেই অধিকার প্রয়োগের আম্মালনে 
মানুষের আত্মিক অসুস্থত। ক্রমশঃ প্রকট হয়ে 

উঠছে। তাই রাজনীতিবিদদের বিচারে, 
আধুনিক সভ্যতার তুলাদণ্ডে ত্যাগ ও তিতিক্ষার 

এবং জীবনের মহত্তর উপলব্ধির ওজন সামান্যই । 

লেখক দাউদ হায়দারের মন্তব্য উদ্ধত করে 

বলেছেন, রামকষ্জের জীবন ও সাধনায় যে মহৎ 

আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা৷ পলায়নী মনোবৃত্তি 
সঞ্জাত নয় রামকষ্খ-জীবনের মূল সমস্তাগুলিকে 

দেখেছেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং 
সেগুলির সমাধানে এক অভিনব সৃপ্টিশীলতার 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্-_-€ম সংখা 

পরিচয় দিয়েছেন, য৷ শুধু বর্তমান পৃথিবীর জন্তই 
মূল্যবান নয়--চিরস্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
সেই সমাধান অনাগত কালের জন্যও সমভাবে 
গুরুত্বপূর্ণ। 

সি. জি. জাঙ্গ ও সি. কারেনেয়ি বলেছেন, 

দার্শনিক তার বস্তভজগতের পরিধির মধ্যেই 
বাস্তবতার সঠিক র্বপটিকে নির্ণয় করার চেষ্টা 
করেন- পুরাণের দৃষ্টি অতীতের চিরস্তন ভিত্তি- 

ভূমির দিকে, যার উপর গড়ে উঠেছে মানব- 
সভ্যতার সৌধ। সাহিত্য, শিল্পকল। বা ধর্মীয় 
অহ্ু্টানসমূহের বিবরণের মধ্য দিয়ে ইতিহাস 

যেমন বিশেষ কালের সংবাদ কালান্তরে পৌছে 
দেয়-ধর্ম ও পুরাণও তেমনি জীবনের প্রকৃত 

লক্ষ্যের সন্ধান কাল থেকে কালান্তরে বহন করে 

চলেছে। শক্তিমান মান্য ইতিহাসের সামগ্রী 

নন--ইতিহাসের আষ্টা, অবতার পুরুষও জীবন- 

সত্যের সন্ধানে পুরাণের নিয়ন্্রা। পুরাণে 

দেবতাদের জন্ম, বাল্য, যৌবনের লীলাবর্ণনার 

অন্তরালে দেবত্বের প্রকৃতি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই 
প্রকাশিত। শ্ররামকষ-চরিত্রের মধ্যে এই 

বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক যুক্তির সাহায্যে স্নিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যোপলবি 

কেবল ছু-হাজার বছরের ভারতীয় ধর্ম ও 

সংস্কতির সমদ্বিত ব্ূপমাত্র নয়--বর্তমান ও 

আগামী কালের আলোকবতিকা। সংক্ষিণ্ 

হলেও লেখকের যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণের গুণে 
রচনাটি বিশেষ মর্ধাদ| ও মূল্যের অধিকারী । 

অধ্যাপক ভ্রীনলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় 
বাঙলা 'িবভাগ, বঙ্গযাসী কলেজ 
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নতুন শাখাকেক্দ 
সম্প্রতি বেলুড় রামরুষ্$ মিশন কর্তৃপক্ষ 

আগরতলার গাঙ্গাইল রোডস্থ রামরুষ আশ্রমকে 
'রামকুষ্। মিশন, আগরতল।” নামে একটি শাখা- 
কেন্ত্রূপে স্বীকাতি প্রদান করেছেন। স্বামী 

শাস্তিদীনন্দকে উক্ত কেন্দ্রের দায়িত্বে নিযুক্ত 

করা হয়েছে । অতঃপর মিশনের এই কেন্ত্রটির 

ঠিকানা হবে: রামরুষ্ণ মিশন, গাঙ্গাইল রোড, 
আগরতলা, ব্রিপুর। ( পশ্চিম ), পিন-৭৯৯ **১) 

(টেলিফোন : আগরতলা-৪৩৩৪ )। 

নতুন শাখাকেন্দ্রের উদ্বোধন 
গত ২৩ এপ্রিল ১৯৮৫) বেলুড় মঠের নতুন 

শাখাকেন্ত্র বারাসত 'রামরুষজ মঠের আহুষ্ঠানিক 

উদ্বোধন-কার্ধ সম্পন্ন করেন রামরুষ্জ মঠ ও 

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ হ্বামী গন্ভীরানন্দজী 

মহারাজ। এই উদ্বোধন-অুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন বনু সন্ত্যাসী ও ভক্ত। 

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঘ্বারোদঘাটন 
গত ২২ মার্চ, ১৯৮৫) ২৪ পরগন।, মনসান্বীপ 

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য 

চিকিৎসালয়ের জন্য নবনিগিত গৃহটির দ্বারোদঘাটন 
করেন রামরুষ্জ মঠ ও রামরুষ্ মিশনের অন্ততম 

সহাধ্যক্ষ ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী | 
ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ : মান্রাজ ত্যাগ- 
বাজনগর রামরুষখ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে 
রামেশ্বরের নিকট মন্দাপম্ শিবিরে আগত 
শীনঙ্কার বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের মধ্যে যথারীতি 
প্রাথমিক সেবাদির কার্ধ চলছে। 

রামরুষ্ঃ মঠ ও 
বামকুঞ্ণ সিশন সংবাদ 

মেঘালয়ে পুনর্বাসন : পূর্বখাসি পার্বত্য 
জেলায় শেল! বাজারে অগ্রিতে মর্যাস্তিকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য “নিজের বাড়ি 
নিজে করপ্রকল্প এবং আধিক সাহায্য প্রদানের 
কাজ চলছে শিলং রামকুষ্জ আশ্রমের মাধ্যমে । 

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন : বর্ধমান জেলায় 
কাটোয়! সদরের চক্ি গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারের পুনর্বাসনকল্পে নিজের বাড়ি নিজে 
কর"-প্রকল্লের মাধ্যমে ৫৫টি গৃহের নির্মাপকার্য 
এবং ৮টি গৃহের মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
এই নবনিগিত কলোনিতে ছুটি নলযুক্ত নলকুপও 
বসানো হয়েছে । এছাড়া বন্যাপীড়িত চর্কি ও 
বারন্দা গ্রামের ৩৫২টি পরিবারের মধ্যে ৫৫টি 
লগ্ন, ২৬০৮টি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জাম। 
এবং ১০টি লুক্নি বিতরণ করা! হয়। বিগত ২৬ জুন 
১৯৮৪-তে এই পুনর্বাসন কার্য আরম্ত হয়েছিল 
এবং শেষ হয়েছে ১২ এপ্রিল ১৯৮৫-তে । 

উৎসব 
পুরী রামর্চ মিশন আশ্রমে গত ২১ ও 

২৬--২৮ ফেব্রআরি এবং ১--৩ মার্চ ১৯৮৫, 
৮ দিন ধরে ভগবান শ্ররামকৃষ্ণের ১৫০তম 
আবির্ভাবতিথি উৎমব মহাসমারোহে নান৷ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। বিডির 
দিনের বক্তাগণ ছিলেন জেলাজজ শ্রীঅনস্তপ্রসাদ 
গুরু শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহাধ্যক্ষ 
মেজর বি. কে. মহাস্তি, স্বামী ভক্যানন্দ, স্বামী 
দীনেশানন্দ, স্বামী ভাগবতানন্দ প্রমুখ | 

উদ্বোধন-সংবাদ 
সাগডাহিক ধর্মালোচনা ; সন্ধ্যারতির 

পয় 'সারদানন্দ হলে, স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার শ্রীশ্রীরামরুষ্ককথামৃত, স্বামী অবজানন্দ 
প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমস্তগবদ্গীতা পাঠ 
ও ব্যাখ্য। করছেন। 



1 | 

না | 

উৎসব 

বেড়ী (২৪ পরগন। ) প্রশ্্ররামরুষ্ণ আশ্রমে 
গত ৩১ মার্চ ১৯৮৫, শ্রশ্ীরামরু্চ পরমহংসদেবের 
শুভ ১৫*তম আবির্ভাব-উৎমব মঙ্গলারতি 

শীত্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পুজা প্রভৃতির মাধ্যমে 
উদযাপিত হয়। ধর্মনভায় ভাষণ প্রদান করেন 

স্বামী দিব্যানন্দ। এই উপলক্ষে প্রায় ছয় হাজার 

তক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ করেন এবং ৬* খান৷ 

কাপড় দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বিতরিত হয়। 

স্তাণ্ডেলবিদ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা ) 
খবিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্ভোগে গত ১৩ ও ১৪ 

এপ্রিল স্থানীয় সাহেবখালি নিত্যানন্দ উচ্চবিস্তালয়, 
গোবিন্দকাটী শিক্ষানিকেতন ও হেমনগর 

হরিবাড়ি প্রাথমিক বিগ্ঠালয়ে স্বামীজীর ১২৩তম 

জন্মোৎসব নান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত 
হয়। 

মববায়াকপুর (২৪ পরগনা ) বিবেকানন্দ 
সংস্কৃতি পরিষদে গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল স্বামী 

৮ রস এপ ০ এপ, এ 

বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব নান! অনুষ্ঠানের 
মাধামে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। প্রথম দিন 
বিকেলে স্বামী নির্জরানন্দের পৌরোহিত্বে এক 
ভক্ত-সমাবেশে ভাষণ দান করেন ডঃ ক্ষেত&রপ্রসাদ 

সেনশর্ম৷ এবং ছবিতীয় দিনে প্রত্রাজিকা স্দ্ধাপ্রাণার 

সভাপতিত্বে উক্ত সভায় ভাষণ দেন প্রত্রাজিকা 

বিজ্ঞানপ্রাণ! । 

যুবশিবির . 

ম্যাডেলবিল (দক্ষিণ ২৪ পরগন! ) 
বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৭ ও ২৮ 

এপ্রিল হিংগলগঞ্জ থান এলাকায় কনকনগর 

স্িধর ইনফিট্যুশন প্রাঙ্গণে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী 
একটি বিশেষ যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 
এই শিবিরের মুখ্য অঙ্গশীলনের বিষয় ছিল 
স্বামী বিবেকানন্ন-প্রদশিত পন্থায় ব্যক্তিচরিন্্র 
গঠন। শিবির পরিচালনা করেন অখিল ভারত 

যুবমহামগ্ডল। ১৭৫ জনের মতো স্থানীয় ছাজ, 
শিক্ষক ও তরুণ এই শিবিরে যোগদান করেন। 



বিশেষ জষ্টব্য-- 
* অতঙপর বর্তমান পৃচ্ঠাসংখ্যা নিচে। 

* পুনসর্ণো্ুত অংশের পৃচ্ঠাসংখ্যা উপরে । 

উদর ক্লে 
পুনমু্রণ 

২য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা ৬ ভাদ্র ১৩০৭ ( পৃষ্ঠ! ৪২১--৪৪১) 

স্থচী: পরলোকবাদ ( পূর্ান্বৃত্তি )( স্বামী সারদানন্দ লিখিত ) 

কোন্ পথে যাই ? (পূর্বানতবৃত্তি )--( ভিক্ষু দেবীদাস লিখিত 
স্রীশিক্ষা-_( পণ্ডিত গ্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ) 
শ্মশান কালী--( বাবু শরচ্চন্র চক্রবত্তী লিখিত! 
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তান্্র, ১৩০৭] কোন্ পথে যাই? ২৪১ 

শরঙ্গরূপী মানসিক ভাবসমূহের এইবূপ নিয়ত বাহারোপ যুক্তিযুক্ত স্থির হইলে, পরলোক- 
বিশ্বাসের উৎপত্তি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইন্দ্রাদি বিশেষ শক্তিশালী জীবসমূহের বিষ্মানতা 
একবার মন্ুম্তমনে স্থান পাইলে, তাহারা অতীতকালে পূর্ব পূর্র্ব মানবগণের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ মানবের উপরও তব্রপ করিবে, ইহা! ঘটনাপ্রকারের অনুধ্যানে 
যুক্তিসহায়ে স্থিরীকৃত হুইতে বিলম্ব হয় না। আবার চরিত্রবলে যে সকল মানব সেই সকল 

দেবতার বিশেষ অন্থগৃহীত বলিয়। গণ্য হইয়াছিলেন, তাহারা যে দেহাস্তে একেবারে থাকিবেন না, 
ইহা মান্য বিশ্বাসে অসমর্থ, কারণ সেই সেই দেবতাবিশেষের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইতে হয়। 
অতএৰ পরলো কবিশ্বাসও অনিবার্ধ্য হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ) 

কোন্ পথে যাই? 
ভিক্ষু দেবী দাস লিখিত। [ ২২৯ পৃষ্ঠার পন । 

দিন কতক এই ভাবে যায়, কুস্তমেলা শেষ হইল। একদিন কথ! প্রসঙ্গে উভ বন্ধু 

বলিলেন, চল, উভয়ে একবার পাগল! বাবাকে দর্শন করিয়া আসি। আমাদের এই নৃতন 
ভাইও তাহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,ম তিনি কোথায় থান? 
তাহারা কহিলেন, ত্ববীকেশের পথে যাইতে একটী জঙ্গলে সামান্য এক কুটারে থাকেন। 

তাহাকে দেখিলেই তাহার মাহাত্ম্য অবগত হুইবে। আমি উৎসাহিত হইয়া বলিলাম, 

চলুন, শীস্র চলুনম। তিনজনে এক শুভক্ষণে যাত্রা করা গেল। পথে হিমালয় শৃঙ্গের 
পর শৃঙ্গে অপূর্ব শোভা পাইতেছে দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহিত, 
তাহাতে বর্ধাকালে খুব জল থাকে, অন্ত সময়ে সামান্য । যাহা হউক, হুরিদ্বার হইতে ৫।৬ মাইল 

অন্তরেই পাগলা বাবার আম পাইলাম । আশ্রমটাতে যত্বের কোন চিহ্ন নাই, অথচ তাহা 

অতি হ্বন্দর ও যেন এক মহত্প্রভাবসম্পন্থ বলিয়া বোধ হুইতে লাগিল। গিয়া দেখিলাম, 

কুটীরাভ্যন্তরে পাগলা বাব! বসিয়া_-বয়স অন্মান ৪০৪৫ ; পরিধানে একটা ক্ষুত্র শ্বেত বন__ 
তাহাও ভাল করিয়া পরা নাই--যেন সে দিকে ভ্রক্ষেপই নাই। কোনরূপ মাল! অথব! অন্য 
কোনবূপ তেক্ নাই। বদন মহত্প্রভাব ও জ্যোতিঃসম্পন্ন। চক্ষু ছুটা যেন বহির্জগৎ দেখিবার 

জন্য হুষ্ট হয় নাই__ঈষৎ্ নিমীলিত, ঢুলু চুলু-েন কোন নেশায় বিভোর, অথচ তথায় কোন 
নেশার আয়োজন নাই। আমরা যাইতেই, যেন জোর ক'রে একটু বাহিরের দিকে চেয়ে 
আমাদের ভগবান্ ভগবান বলিয়া! প্রণাম করিলেন । আমি ত একেবারে মুগ্ধ। তারপর তিনি 
আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন । কিন্তু সেই মুখ কোন বাক্য নিঃসরণ না করিলেও, যেন কোন অমানবী 
ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। ক্ষণিক পরে প্রেমাশ্র ঝরিল। আমার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চ 

হইল, যেন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার অনুভব করিলাম । একি কোন দেবতা, না শাপত্র্ট পুরুষ, না স্বয়ং 
ভগবান? খানিক পরে, একটু বাহ্জ্ঞান হইলে আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, 

এসেছিস ?__-আয়,__বলিয়৷ বুকে টানিয়া লইলেন। তখন আমি তাহার শক্তিতেই হউক, অথবা 

আনন্দেই হউক, মুচ্ছিত হইলাম। সেরপ মৃচ্ছা! নহে, বিলক্ষণ জান রহিয়াছে, অথচ এত আনন 

ফাঙ্গন, ১৩৯৯ সংখ্যার পর ।- বর্তমান সঃ 
(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯, পৃঃ ২৯৭) 

ধ [ পুনমুদ্রেণ - 



২৪২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--১৪শ সংখ্যা 

যেজীবনে আর কখন অক্কভব করি নাই। বোধ হুইল, যেন সমুদয় জগৎ একটা বীণাযন্ত্র, আর 

এঁ যন্ত্র যেন সচেতন, আর উহার ভিতর হইতে যেন এক মহা সুন্দর নিনাদ উখিত হইতেছে-- 

শুনিলাম স্পইতঃ ওক্কারধবনি। তাহার পর এক মহান্ ্গিপ্ধ জ্যোতিঃসমুব্রে যেন ভাসিতে 
লাগিলাম। অবশেষে একরূপ আতঙ্ক আসিল--চেতনা পাইলাম । দেখি-_তখনও মহাপুরুষের 
কোলে--তখন ভয় তক্তি শ্রদ্ধা আসিল । গুরুদেব গুরুদেব বলিয়! উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলাম। 

মহাপুক্রষ মধ্যে মধ্যে ছু একটী কথা কহিতেন। সেই এক একটী কথা ৫* হাজার বেদের 

চেয়ে বেশী দামী । তিনি একদিন বলিলেন, শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তি এক ৷” ভাল কথা, একটা 

কথা বলিতে তলিয়৷ গিয়াছি ;_-আমার মুচ্ছাভঙ্গের পর তিনি আমাদের তিনজনকে নানাবিধ 
খাস্ত খাইতে দিলেন। আমর] তাহাকে প্রসাদ করিয়া দিতে অন্থরোধ করিলে, তিনি সামান্য 
একটু আধটু খাইলেন। প্রত্যহ ত্বাহার কাছে অনেক লোক আসিত-_খাবার রাশীকৃত করিত। 

আমরাই খাইতাম--তিনি খাইতেন নাম মাত্র । রাত্রে তাহার নিত্রা বড় দেখি নাই, জোর যদি 

ঘুমাইতেন ছুই এক ঘণ্টা । তারপর অধিকাংশ সময়ে সমাধিতে থাকিতেন। এ জোর করিয়া 
বসিয়া সমাধি নয়--একটু ভগবানের নাম কেহ করিলে বা নিজে ভগবানের নাম করিতে করিতে 
একেবারে বাহ্যচৈতন্ত হারাইতেন। আর যখন একটু চেন থাকিতেন, মধুর গান গাইতেন ব! 
স্তব পাঠ করিতেন, অথব। ছুই চারিটা কথা কহিতেন। এই ছুই চারিটী কথায় সব মীমাংসা হইয়া 
যাইত। কথাগুলি বড় নৃতন নহে, বোধ হয় অনেকেই জানেন, এবং অনেক শাস্ত্রে আছে। কিন্ত 
তাহার মুখ দিয়া বাহির হইবার সময়, উহাদের ভিতরে কি একটী শক্তি মাখান থাকিত। তিনি 
বলিতেন, মত পথ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া একই জায়গায় যাওয়! যায়, তদ্রুপ বিভিন্ন মতে 

সাধনা করিলেও লক্ষ্য একই । যতক্ষণ ময়দ1! ঘিয়ে ভাজা হইতেছে, ততক্ষণ শব্ধ হয়। যখন ঠিক 
ভাজ! হইয়া যায়, তখন আর শব্ধ থাকে না, তদ্রপ ঠিক ঠিক অনুভূতি না হইলে লোকে তর্ক বিতর্ক 
করে, অনুভব হ'লে কি জ্ঞানী, কি ভক্ত সবাই চুপ করে যায় ; আর ঝগড়া থাকে না। তিনি 
বলিতেন, বরফ না খেয়েই অনেকে বরফের কথা শুনে বরফের গুণাগুণ নিয়ে ঝগড়া করে, তাই 

গোলমাল হয় । খেয়ে যার। বলে, তাদের আর মতবিরোধ হয় না। তারা এক রকম কথাই বলে। 

অথবা সমুদ্রের কাছে যে দীড়াইয়া থাকে, সেই সমুদ্রের নান! ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারে, সমুন্রে কত 

কি আছে, বুবিতে পারে । আর একবার সমুদ্র দেখিয়। তৎক্ষণাঞ্চ চলিয়৷ আপিলে, সমুদ্র সম্বন্ধে আর 
কি সিদ্ধাত্ত হইবে? অথবা বন্থরূপী সম্বন্ধে যেমন দুইজনের লাল কি সবুজ বলিয়া ঝগড়৷ হইয়াছিল। 
তারপর তত্বজ্ঞ ব্যক্তি বহুরূপী সম্বন্ধে বিশেষ বুঝাইয়৷ দেন। অথব! অন্ধের হাতী দেখা যেমন। 

এইরূপ ও এতদ্বিধ অনেক উদ্দাহরণের দ্বারা তিনি আমার প্রাণে প্রাণে এই ভাব সঞ্চার 
করিয়া! দিয়াছেন যে, ছৈতবাদ ঠিক, বিশিষ্টাদৈতবাদ ঠিক, অইৈতবাদও ঠিক। মনের প্রকৃতি 
অধিকার ইত্যাদির তারতম্য লোকের বিভিন্ন ভাব হয় । 

ভাই সকল, তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, তোমর! বিবাদ ত্েষবুদ্ধি ছাড়িয়া, জ্ঞান 
বড় কি ভক্তি বড় এ বিবাদ ছাড়িয়া, যে যে পথে আছ, সে সেই পথের কিছু করিবার চেষ্টী কর। 

করিলে সেয়ান হইবে, আর জানিবে, 'সব সেয়ানাকি এক বাত।” জ্ঞান ভক্তির তখন, মণ্ম বুবিবে। 

জয় গুরু মহারাজকি জয়। ইতি। (সমাপ্ত) 
(৮৭তম বর্ধ, ৫ম সংখ্যাঃ পঃ ২৯৬) 



স্্র-শিক্ষা। 
১*ই জুন রবিবার তালতলা মহাকালী পাঠশালার পারিতোধিক 

বিতরণ উপলক্ষে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ 

মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ । 

[ প্রাপ্ত | 
তালতল। মহাঁকালী পাঠশাল! শাখা! বালিকাবিষ্ভালয়ের বাধিক বিবরণী ও পারিতোধিক 

বিতরণোপলক্ষে সম্মিলিত ছাত্রীগণের বিনয়নত্্ ব্যবহারের সহিত বিশ্তুদ্ধ সংস্কৃত স্তব পাঠ শ্রবণ 
করিয়া অদ্য যে বিমল আনন্দের অন্ভব হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। 

প্রাচীন হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা যে বিশেষ আদৃত ছিল এবং বহুলভাবে তাহার প্রচারও 
ছিল, তাহা প্রাীন ভারতের ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট অবিদিত নহে । আমাদের উপনিষদ, 

ধর্শশাস্ত্, ইতিহাস ও পুরাণের অনেক স্থলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বহুতর উপদেশ ও 

অনেক সদুদীহরণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহ দ্বার! বেশ বুঝিতে পার! যায় ষে, 

পুরাকালে আমাদের অন্তঃপুর, বর্তমান কালের ন্যায় অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত কলহ অভিমান 
ও অশাস্তির নিকেতন 'ছিল না। উচ্চশিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে যাহা দুর্লভ, সেই সকল স্বগাঁ় 
স্বিমল সদ্গুণরত্বরাজিতে বিমপ্ডিত মহিলাকুলের পবিত্র সন্নিধানে আমার্দের অস্তঃপুর সকল প্রকার 

গাহ্স্থ্য সুখের একমাত্র নিবাসনিকেতন ছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী, অরুন্ধতী, লোপামুক্রা, 

মৈত্রেক্নী, গা প্রতৃতি সতীকুলশিরোমনি দিব্য রমণীকুল, যে জাতির অস্তঃপুরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
ন্যায় বিরাজমান! থাকিতেন, তাহাদের ন্যায় নিশ্মল গাহ্স্থ্য স্থখ, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি 

কোন সময় অন্থভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে এখনও উদ্দিত হুইতে 

পারে নাই। 
আমাদের বালিকাগণের, ধর্ম ও সমাজান্মো দিত শিক্ষালাভের জন্য আমাদের দেশে যে 

মহাকার্ধের আর্ত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত দেঁশহিতৈষিগণের পবিজ্র চেষ্টা যে- 
ভাবে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কে বলিতে পারে যে এই বালিকাবিষ্ঠালয় সকলের 

অতীপ্সিত ফলের সহিত, এই বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের চিরা ভিলধিত গারৃস্থ্ন্থখ অদূরভবিষ্যতে 

এক সুত্রে গ্রথিত নাই? 
বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে আমাদের বালিকাগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত 

বালিকাবিষ্ভালয় সকলের প্রভূত বিস্তার যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া! উঠিয়াছে, তাহা এক্ষণে 
অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও স্বীকার করিয়া! থাকেন। স্বীকার করিবার কারণও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া 

যায়। কেন, তাহ বলি £-- 

“যন্ত্র নার্্যস্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ | 
যত্রৈতাস্নপুজ্যস্তে সর্বাস্তত্রাফলা: ক্রিয়াঃ ॥” 

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্দসংহিতাকার ভগবান্ মন্গুর এই বচনটার প্রতি অভিনিবেশ 

সহকারে পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দুসমাজ, শিক্ষা, 
সত্যতা ও অত্যুদয়ের সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির শিক্ষাণ্ডরুর 

(জোত্ঠ। ৯৩৯৯, পৃঃ ২৯৯) 



২৪৪. উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--১৪শ সংখ্য। 

পবিজ্র আসনে উপবেশন করিয়াছিল, সেই সময় সেই পবিভ্রশিক্ষালোকসমুদ্রতভাসিত হিন্দুসমাজে 
গাহস্থাধর্শের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ নারীজাতির প্রতি বিশেষ সম্মান পূর্বক সদ্ব্যবহার করা 
হিন্ুদমাজের একটা অবশ্তকর্তব্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। 

বাহিরের দুরস্ত জীবনসংগ্রামের অতিকঠোর পরিশ্রমে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া অন্তরাত্মা 
যখন শাস্তির পিপাসায় শু্প্রাণ হুইয়৷ উঠে, ব্যবহার জগতে অপরিহরণীয় ছেষ, হিংসা, ঈর্ষা 
মদ, মান, মাৎসর্ধ্য, লোভ ও শঠতার স্থৃতীক্ষ বৃশ্চিকদংশনের বিষময় জাল! হইতে পরিক্রাণ পাইবার 
জন্য, সংসারী জীব, যখন আশা, উৎকণ্ঠা ও প্রতিক্ষায় চারিদিকে চাহিতে থাকে, সেই সময় 
পবিত্র অস্তঃপুরের শাস্তিময় কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমর] যদি দয়াময়ী জননীর বাখ্সল্যময় অমতসাগরে 

অবগাহন করিতে ন। পাই, সহোদরার অকপট স্রেহময় নিশ্মল নির্ঝরের শীতল জলে বাহ্ ব্যবহার 

জগতের তীব্র সন্তাপকে প্রশমিত করিতে সমর্থ না হই, পতিব্রতা সহধন্মিণীর তক্তিময় অপাঁধিব 

গ্রীতির অমৃতময়ী জীবনী শক্তির উত্তেজনায় আবার নৃতন বল ও নবীন উৎসাহ লাভ করিতে 
অসমর্থ হুই, তাহ হইলে সেই শোক-তাপ-ছুঃখ-দৌর্মনশ্তময় বাহু ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া 
আমরা আবার কি প্রকারে সেই ছুরন্ত জীবনসংগ্রামে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইব? 

মানব চিরদিন দেবতারই পৃজা করিয়া থাকে । পবিত্রন্ষেহ অকপট প্রীতি ও অপাধিব 
বাৎসল্যরূপ দেবস্থলভ গুণরত্বরাঁজির যাহারা এক মাত্র অধিকারী, সেই নারীরূপধারী দেবতাগণ, 

যে গৃহে পৃজিত ন৷ হন, তাহা যে প্রকৃত পক্ষে দানবের গৃহ, অশাস্তি, কলহ, কাপট্য, কার্পণ্য ও 

পাপ সে গৃহকে কখন পরিত্যাগ করে না এবং সেই গৃহে যে, সকল ক্রিয়াই পণ্ড হুইয়। থাকে, 

তাহা কে অস্বীকার করিবে? 

প্রাচীনরীতির অনুসারে দেবভাবসম্পার্দিকা আবশ্ঠকীয় স্ত্রী-শিক্ষার এঁকান্তিক অভাবই 
যে, আমাদের সমাজের বর্তমান গাহ্স্থ্যধন্মের বিশ্ঙ্খলতার একটা প্রধান কারণ, তাহা আমি 

সম্পূর্ণদ্ধপে বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রায়ই অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের 

গৃহে এক্ষণে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দয়াময়ীমৃত্তি জননীর পরিবর্থে নিষ্ুরহৃদয়া, উগ্রচণ্ডামৃত্তির অধিষ্ঠান ; 
পতিপ্রাণা সততসংসারকম্পরা বিনয়নমমৃত্তি সহধন্মিণীর পবিত্র আসনে এক্ষণে অনেক ভাগ্যবানের 
ভবনে অভিমানিনী বিলামিনী মুখর] ভাধ্যার একাধিপত্য প্রতিক্ষণ বিকট কল কল ধ্বনিতে ঘোষিত 

হইতেছে! যে হিন্দুর গৃহ লজ্জা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও আন্তিকতার বিশ্রীমনিকেতন ছিল, আজ 

অধিকাংশ সেই হিন্দুর গৃহ নির্পজ্জতা, নাস্তিকতা, কপটনেহ ও কৃত্রিমব্যবহারের কলুষময় আবর্তে 
পতিত হইয়া, বিষাদ ও পশ্চাত্বীপের এঁকান্তিক আশ্রয়নিবাস হইয়া উঠিতেছে! পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও শিক্ষার তীব্র অনুচিকীধার সাগরে নিমগ্ন হুইয়। আমরা কেবল যে, বাহিরের জগতে 

সভ্জাতির নিকট স্বণা ও উপহাসের পাত্র হইতে চলিয়াছি তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
পূর্ববপুরুষগণের অনন্ত তপস্যার প্রভাবে সঞ্চিত আমাদের গারস্থ্যজীবনের সুখ ও শাস্তিরও 

সব্বনাশ করিতে বমিয়াছি, আমাদের হতভাগ্যের দোষে ইহা দেখিয়াও আমরা অন্য দেখিতে 
চাহিতেছি না !__আমাদের চরিত্র কিবিষম! আমরা আমাদের কন্তা ভগিনী প্রস্থতিকে অগ্ঠ 

বিলাতী অন্করণের বালিকাবিষ্ভালয়ে পাঠাইয়া বা গৃহে ইউরোপীয় মহিলাকে শিক্ষাদায়িনীয় 

উচ্ছপদে স্থাপিত করি শিক্ষার স্থলে যে তীব্র বিষপান করাইতেছি, তাহার পরিণ।মের ভয়ঙ্কর 
(৮থতম বব ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ৩০০) 



তাত্র, ১৩৭ এ স্রী-শিক্ষা ২৪৫ 

সর্ধবনাশের অনেক ভীষণ দৃষ্টান্ত নিত্য আমাদের নেত্রে পতিত হইলেও, আমর! এখনও বিহিতরূপে 
এই পাপের প্রতিবিধান করিতে ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়সহবল্প হইতেছি না । উদরান্ের 
সংস্থান করিবার জন্য যাহাদিগকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হয়, আবশ্ক দাসদাসীর সাহায্যে 
শ্রী কন্া বা ভগিনীর সাংসারিক ছুরস্ত শ্রমের লাঘব করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা! যাহাদের 
মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের আছে কিন! সন্দেহ, তাহাদের গৃহের বালিকাগুলিকে কেবলমাত্র পিয়ানো 
বাজান, উল বুনান প্রভৃতি কার্যের শিক্ষা দিয়া এবং কতকগুলি পাশ্চাত্য মহিলার অনুপযোগী 
আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য নভেল নাটক ব! ইতিহাস পড়াইয়। বিবাহের পূর্ববকাল পর্যস্ত 
আবদ্ধ রাখার ন্যায় মূঢ়তার কাধ্য আর কি হইতে পারে? বিবাহের অল্পদিন পরেই সকল প্রকার 
গৃহকন্মে যাহাকে শ্বত্জর সাহায্যকারিণী হইতে হইবে, জীবিকাঞ্জনের জন্য দিবসব্যাপী পরিশ্রমে 
ক্লাস্ত পতির ক্লেশাপনয়ন ও চিত্তবিনোর্দনের জন্য সর্বদা কায়মনোবাক্যে ব্যাপৃত থাকিতে হুইবে, 
অপরিচিত শ্বশুরগৃহে প্রবেশের পর হইতেই দেবর, ননদ, দেবরজায়া প্রভৃতির সামাজিক রীতি 

অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্ববৃত্তির অনুনরণ দ্বার সাংসারিক ভবিন্ৎ শাস্তির পথকে প্রশস্ততর 

করিতে হইবে, সেই হিন্দু বালিকার পক্ষে পাশ্চাত্যরীতির অন্থকরণে স্থাপিত বালিকা বিষ্ভালয়ের 
অনুপযোগী শিক্ষা যে,কি ভীষণ বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে, তাহ! বর্তমান সময়ে অনেক 

হিন্দুপরিবার যে, অশ্রসিক্তনেত্রে বিষাদময় দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বিলক্ষণর্ূপ অন্গুৃতব করিতেছেন, 
তাহা কে প্রত্যাখ্যান করিবে? বিলাসশিক্ষার হ্খময় নিকেতনন্বপ এ সকল পাশ্চাত্য 

প্রণালীর বালিকাবিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভপূর্ববক, যে সকল বালিকা আজ দরিদ্র হিন্দুর অস্তঃপুরে 

গৃহলক্মীর পদে আরুঢ় হইতেছেন, তাহাদের আদর সন্মান বা পূজা, আমাদের সমাজে যে যথে্ 
পরিমাণে না হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু, তীহাদের প্রতি সম্মান ও পূজার ফল স্বরূপ, যে যে 

দেবতাপ্রসাদের বিষয় মন্ুবচনে উক্ত হইয়াছে, আমাদের অনেকের ভাগ্যে যে তাহ একেবারেই 
ঘটিতেছে না, বরং বিপরীতই হুইয়। দাড়াইতেছে, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও অগুমাত্রও 

সন্দেহ নাই। 

কেন যে এমন হইতেছে, বোধ হয় এতদিনে তাহা আমর! বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। 

আবশ্তকশিক্ষার অভাবে এবং কুশিক্ষার বিপনবকর পরিণামে, আমাদের মহিলাগণ আর্ধ্যমহিলোচিত 
দেবভাব তুলিয়। যাইতেছেন ; নিফাম কর্তব্যপরায়ণতার পরিবর্তে তীব্র বিলাসবাসনা, এক্ষণে 
পাশ্চাত্যরীতিতে শিক্ষিত মহিলানিচয়ের সংসারের সকল কার্ধ্ের একমাত্র পরিচালনা করিতেছে । 
নারীদেবতার পুজা না৷ করিয়া, আমরা এক্ষণে বিলাসিনীর পুজা করিতেছি__-এবূপ অবস্থায় 
আমাদের গৃহে দেবতাগ্রীতির সম্ভাবনা কোথায় ? বিবাহের পূর্বে স্ত্রীজাতির পক্ষে গাহ্স্থা- 

জীবনের উপযোগী শিক্ষালাভ করা যে একান্ত আবশ্তক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ তাহা ৰিশেষক্ধপে 

নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। মহানির্ববাণ তন্ত্র গ্রভৃতি ধর্্মগ্রস্থে লিখিত আছে-__ 
“কন্যাপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়া তিযত্রতঃ | 

* দেয়া বরায় বিছুষে ধনরত্বসমস্থিতা |” 

অতি যত্বের সহিত কন্তার শিক্ষাদান করিতে হইবে বলিয়া, কি প্রকার শিক্ষা প্রধানতঃ 

দিতে হইবে তথ্বিষয়েও মহানির্ববাণ তত্ত্রে সন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়__ 
(জৈত্ঠ, ৯৬৯২, পডঃ ৪০৯ ) 



২৪৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ---১৪শ সংখ্য। 

“অজাতপতিমর্ধ্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাং। 

নোদ্বাহয়ে পিতা বালামজ্ঞাতধন্মশাসনাম্ ॥” 
এই বচনটাতে স্পষ্টই নির্দিষ্ট রহিয়াছে যে, কি প্রকার শিক্ষাদান হিন্দুবালিকাগণের একাস্ত 

প্রয়োজনীয় । যে শিক্ষাময় অমুতের আম্বাদে মন্ুযুলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক দেবতার 

প্রকৃতি লাভ করে ও সেই দেবতার প্রতি সন্মান ও সগ্বহার করিলে, গৃহে নিরস্তর দেবতার 
প্রনাদময়ী শুতদৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে,_-সেই শিক্ষার প্রসঙ্গে রামায়ণেও লিখিত আছে-_ 

“নাতোবিশিষ্টং পশ্তামি বান্ধবং বৈকুলক্্িয়াঃ | 
পতির্বনধুর্গতির্ভত্ত। দৈবতং গুরুরেব চ॥” 

শাতাতপ বলিয়াছেন-_'পতিরোকাগুরুঃ স্ত্রীণাম্”” । পতিগৃহে প্রবেশের পর হিন্দু- 
মহিলার কিতাবে দিন যাপন কর! প্রাচীনকালের উন্নত হিন্দুমাজের মধ্যে একাস্তিক স্পৃহীর 
বিষয় ছিল, মহাকবি কালিদাস তাহার জগছিখ্যাত শকুস্তলা নাটকে তদ্িষয়ে যে সুন্দর 
উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের বালিকাবিদ্ালয়ের কর্তৃপক্ষগণের কর্তব্য এই যে, তাহার! যেন 
সেই উপদেশাহ্থসারে বালিকাবিষ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত করিতে সর্বদা প্রযত্বপর হন। 

নিজের অতিন্ষেহের পালিত-কন্যা শকুস্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার পুবের্ব, মহধি কথের উপদ্দেশ- 

বাক্যটা শকুন্তলাতে এইভাবে সন্নিবেশিত আছে-_ 
“শুশ্রষন্য গুরূন, কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্বীজনে 
ভর্ভ,বিপ্রকতাহপি রোষণতয়! মা ন্ম প্রতীপং গমঃ । 
ভূয্িষ্টং ভব দক্ষিণ। পরিজনে ভোগেঘস্থৎসোকিনী 
যাক্ত্যেবং গৃহিণীপদৎ যুবতায়! বামাঃ কুলস্াধয়ঃ ॥” 

পতিগৃহে প্রবেশের পর শ্শ্র শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রুষা, ননদ, দেবর-পত্বী প্রভৃতির 
সহিত ওদার্ধ্যপূর্ণ সখ্য, পরিজনবর্গের প্রতি দয়! ও ন্সেহ, শ্বশুরকুলের চিরস্তন রীতি অনুসারে ধর্মের 
অনুষ্ঠান, দৃঢ়তর দেবতা-বিশ্বাস, নিজের স্থখভোগের প্রতি সর্বদা ওঁদীসীন্য, অব্যাকুলশাস্তভাবে 
সম্তানসম্ভতির লালনপালন, সর্বদা গৃহ কন্মে তৎপরতা, এবং সর্বপ্রকারে অকপট হ্বদয়ে এঁকাস্তিক 
অন্গরাগের সহিত পতির সেবা, এই সকল সদগুণরাশির সময়োপযোগী সঞ্চার, যে শিক্ষার প্রভাবে 

আমাদের বালিকাগণের হৃদয়ে হইতে পারে, কালে সেই শিক্ষা প্রদানকার্যে সম্পূর্ণ সফলতা! লাত 

করিয়া এই মহাকালী পাঠশালা যাহাতে ভারতের আদর্শ হিন্দুবালিকা-শিক্ষামন্দির বলিয়া 

পরিগণিত হইতে পারে, এই আশায় সম্পৃহহৃদয়ে উৎ্কগার নেত্রে অনেক বঙ্গীয় হিন্দুসস্তান এক্ষণে 

চাহিয়া আছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, হিন্দুর জাতীয় উন্নতির মুখ্যতম উপায়-_সর্ববাগ্রে 
হিন্দুরমণীগণের চরিত্রোঁথকর্ষ দ্বারা, হিন্দুসমাজের আস্তরিক বলের উৎকর্ষ সাধন । এই মহা- 
কাধ্যের সাধনার জন্য মহাকালী পাঠশালা কার্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই মহাকাধ্যসাধন এক বা দশ 

জন ব্যক্তির অধ্যবসায় বা পরিশ্রমে কিন্বা অর্থব্যয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের 
ধর্মান্ুরাগী ও দেশহিতৈষী হিন্দুস্তান মাত্রেরই অবস্থান্থদারে এই গুরুতর ও অবস্তাকর্তব্য মহা- 
কার্যের পবিত্র সাধনায় যোগ দিতে হইবে । কি উপায়ে, কিভাবে কার্য করিলে, এই মহাকাধ্য 
০০০08 বিষয়ে কিছু বল৷ এক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। মহাকালী পাঠশালার উপযুক্ত 

(৬খতম ব্য, €ম সংখ্যা, প8 ৩০২) 
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নেতৃগণের উপর দ্বেশের বিশ্বাস এখনও স্থির আছে। অবস্থানুসারে সুদুর ভবিষ্যতের দিকে 

চাহিয়৷ কাধ্য করিবার শক্তিও তাহাদের বিলক্ষণ আছে । প্রগাঢ় ধৈর্য্য, অকৃত্রিম দেশহিতৈষণ। 
ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞান ও পরিণাম চিন্ত_এই সকল মহাকাধ্য সাধনোপযোগী 
গুণের আশ্রয় বলিয়৷ ধাহার] আমাদের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহাদেরই হস্তে যখন 

মহাকালী পাঠশালার পরিচালন! ও শুভচিন্তার গুরুভাব ন্যস্ত আছে, তখন মহাকালী পাঠশালার 

কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ বলিবার আবশ্তকতা৷ আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তীক্ষবুদ্ধিশালিনী শ্রীমতী মাতাজী, উদারহৃদয় ধান্সিকশিরোমণি মহাপ্রভাব অগাধসত্ব 

মহারাজ দ্বারভাঙ্া, মাননীয় ন্বদেশহিতৈষী কাধ্যবীর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনীথ সেন, ব্যবহার নিপুণ 
উদারহৃদয় পরমশ্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের বহুতর 

গণ্যমান্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সাহায্য ও পরামর্শে ও বিলক্ষণ কার্যকুশলতায় যে, মহাকালী 

পাঠশালা! পরিচালিত হুইয়৷ ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত 'অত্যুদয়ের দিকেই অগ্রসর হইবে এবং 
হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকারসাধনে সমর্থ হইবে, বঙ্গের অনেক হিন্দুসন্তান এই প্রকার আশাকে 
হৃদয়ে যত্বের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অগ্ তালতল! লাইব্রেরী ও তালতল। মহাকালী পাঠশালার 
বাধিক উৎসব উপলক্ষে আহুত এই কলিকাতার গণ্য মান শিক্ষিত সভ্য মহাশয়গণ এই প্রকারে 

অনুগ্রহপূর্ববক নিবিষ্টচিত্তে এই সভার কাধ্যবিবরণ শ্রবণ ও দর্শন করিয়া, এই লাইব্রেরী ও মহকালী 

পাঠশালার হিতৈষীগণের হৃদয়ে উত্সাহের অমৃতধার1 নিষেক করিয়াছেন ; সেই জন্য তাহাদের 

পক্ষ হইতে আমি উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে তীহাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

আসামের কথা । 
[ বাবু প্রবোধচন্ত্র দে লিখিত। পৃষ্ঠা ৪৩১ থেকে ৪৩৯ পর্যন্ত ।__ব্তমান সম্পাদক। ] 

হুভিক্ষকণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার । 
রামকষ্চ-মিশন তুক্ত ছুক্তিক্ষ-মোচনাশ্রমে “কলিকাতা শ্তামবাজার ডিবেটিং সোসাইটী” গত 

১৭ই জুনন তারিখে ১৫২ টাকা, এবং গত ৮ই জুলাই তারিখে ৩৩৯ টাক৷ দান করিয়৷ আমার্দিগকে 

বাধিত করিয়াছেন। 

শ্মশান কালী। 
(বাবু শরচ্চ্দ্র চক্রবর্তী লিখিত । ) 

একি ! পথে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্ধকার গভীর গহন। 

অমানিশ!, ঘোর বিভীবিকা। দিগ, দেশ আধারে মগন ॥ ১ ॥ 

থেকে থেকে বিদ্ৎ ঝলকে, বন্ত্রনাদে দিগন্ত কম্পিত। 

দিগত্রান্ত হ'য়ে জীব-পাস্থ, অসহায়, ভয়ে সন্ত্রাসিত ॥ ২ ॥ 
(জ্য্ঠ, ১৩৯২, প:ঃ ৩০৩) 
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ঝটিকার ঘোর হুহঙ্কার, মিশি তাহে কর্ণে দেয় তালি। 

লোল জিহি, হাসে হিছি হিহি, নাচে তাহে মৃত্যুক্ূপা কালী ॥| ৩ ॥ 
বিগলিত শব অগণিত, চারিদিকে বিকট দর্শন | 
রক্তমাংসঅস্থিমেদপক্কে ছুমিরীক্ষ্য শ্বশান ভীষণ || ৪ || 
ভীমজ্বাল, প্রলয়করাল, অগ্নিশিখা ব্যাপিছে আকাশ । 
চিতাধূম আবরিছে ব্যোম-_দেবতা-দানব মহাত্রাস ॥ ৫ ॥ 
কত কাচে থেই থেই নাচে, ভূত প্রেত ভাকিনী যোগিনী । 

মাঝে তার, ঘোর ছুমিবার, নাচে হরন্বদিবিলাসিনী ॥ ৬ ॥ 
বিকরাল দৈত্যমুণ্মাল কঠভূষা_মুখে লোহ ঝরে । 
দিগম্বরী করকাঞ্ধী পরি, ভাসে খর রুধির সাগরে ॥ ৭॥ 

চন্দ্র হু্ধ্য অনল নয়নে, শ্বাসে বহে প্রলয় পবন । 
কেন্দরচ্যুত হক্কারে চুণিত, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ অগণন ॥ ৮ ॥ 
বিক্ষোভিত ভূলোক ছ্যলোক, তলাতল মুন্ুঃ কম্পমান্। 

ভীম রোল, বারিধি কল্লোল, তুঙ্গগিরি চূর্ণ খান খান ॥ ৯॥ 

মুন্তিমান্ জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, শোক, তাপ, নিরাশ, হুতাশ । 
চারিধারে ভ্রকুটি বিস্তারে, বিশ্বত্রাসী অট্র অষ্ট হাস ॥ ১০ ॥ 
বিকরাল ভীমকরবাল, চগ্মুণ্-মুণ্ড বাম করে । 

বরাভয়, ভকতে নির্ভয়, সৌম্য রৌদ্র শোভা একাধারে ॥ ১১ ॥ 
বীর বিনে, এ তিন ভুবনে, কে সাহসে সে মুত্তি-দর্শন । 
কে কখন মৃত্যু-আলিঙ্গন চাহে, দেহ করিয়ে ধারণ ? || ১২ ॥ 

মৃত্যুতয় করেছে যে জয়, শ্যাম! তার নাচে হৃদি মাঝে । 

সেই বীর, হৃদয়ে তাহার স্থখ শাস্তি সতত বিরাজে ॥ ১৩ ॥ 

ভগবদৃগীতা-শঙ্করভাত্যান্ববাদ । 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণান্বাদিত ) 

. [শ্লীতার ৩য় অধ্যায়ের ৪১ সংখাক ভাষ্তের শেষাংশের অন্থবাদ এবং ৪২--৪৩ সংখ্যক 

শ্নোকের মূল, অন্বয়, মূলের অন্থুবাদ, ভাস্ত ও ভাষ্কের অনুবাদ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ১--৭ সংখ্যক 

শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাত্ত ও ভাস্কের অনুবাদ এবং ৮ সংখ্যক ঙ্লোকের মূল, অন্বয়, 

মূলের অন্থবাদ ও ভাষ্কের প্রথমাংশ- বর্তমান সম্পাদক । ] 

(৬খতম ব্য, €ম সংখ্যা প:ঃ ৬০9৪) 
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৮৭তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯২ 

দিধ্য বাণী 
'শীল্পে যে-সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ ) তার 
। খষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তিনি 

নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শান্সগুলি মতবাদ মাত্র-তিনি ছিলেন 
তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি । এই ব্যক্তি তার একান্ন বর্ষব্যাপী একট। জীবনে পাঁচ হাজার 
বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন ক'রে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য 
শিক্ষাপ্রদ আদর্শরপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন । ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা 
অবস্থা বা ক্রম মাত্র, পরধর্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাবশুন্য হলেই চলবে না, 
আমাদিগকে এ ধর্ম বা মতকে আলিঙ্গনও করতে হবে ; সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি_ 
তার এই মতবাদ ছ্বার৷ বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্স্রসমূহের সমন্বয় হ'তে পারে। 

স্বামী বিবেকালম্ 

[শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্টা ১৪ ] 
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কথা প্রসঙ্গে 

প্রসঙ্গ ও প্রাসজিকতা 

'নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ় নিশ্চয়মানসবান্।, 
ইহাই হইতেছে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান- 

ৃষ্ট শ্রীরামরঞ্চ-মূির সঠিক বরণনা। স্বামীজীর 

শ্রীরামকুষ্ণ-বন্দনায় কোথাও রূপের আভাম নাই, 

নামের প্রকীশ নাই)__যাহ। আছে তাহা সর্বাংশেই 

ভাবের গ্োতন| । শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ভাবঘন 

মৃত্তিকেই তিনি বিশ্বমানবের পৃজা-বেদীতে স্থাপনা 

করিয়! গিয়াছেন। 

অন্থপম সেই শ্ররামকৃ্চ-বিগ্রহ ! সংসার- 

দগ্ধ ভীত মানব তাহার সংশয়-শঙ্কিত অস্থির 

দৃষ্টিকে ক্ষণেকের জন্যও যদি এ বিগ্রহখানির প্রতি 
ফিরাইতে পারে, তবে সে স্ুনিশ্চয় দেখিবে 

সেখানে নাই কোনপ্রকার ভয়ের লেশ, সংশয়ের 
মলিনতা,__কিস্তু ভাস্বর হইয়া! রহিয়াছে অভয় ও 

আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রতি। আবার সে- 

প্রতিশ্রতিও নিবিচারে, না-চাহিতে, জাতি-কুল- 
মান নিধিশেষে অনুগত সকলের জন্তাই ব্যক্ত । 

“নিফারণ-তকত-শরণ ত্যজি জাতি-কুল-মান ।, 

ভথ্বান্বিত মানুষের সম্মথে এমনই এক অভয়- 

আশ্রয়ের যত প্রয়োজন, অন্য কিছুরই তত নহে। 

ভয় হইতেই যাবতীয় সংশয়__আবার সংশয় সৃটি 

করে ছন্দ, যাহার অবধারিত ফল অশাস্তি। এই- 

ভাবেই সমাজে সাধারণ মানুষ অশান্তির দহনে 

জলিয়। জলিয়া অঙ্গীর-সদৃশ হইয়া পড়িতেছে। 
বিদ্বান পরাক্রান্ত রাজ! ভর্তৃহরি জাগতিক 

স্থখ-সম্পদ্ ও ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ ডুবিয়া 
থাকিয়াও শান্তিলাভে বঞ্চিত ছিলেন । দেহের 

ছায়ার ন্যায় জীবনের সমস্ত কিছুর সহিত তিনি 

অস্বিত দ্েখিয়াছিলেন ভয়কে । স্থযোগ্য ভ্রাত। 

বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর বাজ-সিংহাসনে 

বসাইয়া অভয়ের সন্ধানে তাহাকে প্রাসাদের 

বাহিরে দুরে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। স্কুপ্রিয়া 

সুন্দরী ভার্ধা, অঢেল বৈভব, প্রবল শৌর্য, 
অপ্রতিদ্বন্দবী যশংখ্যাতি, অগণিত অনুগত জনের 

সেবা-সহায়তা, নীরোগ অটুট দেহ-সৌসষ্ঠব, অগাধ 
পাণ্ডিত্য--এমন কি বিপুল দান-ধ্যান-পুণ্যকর্ম 

ইত্যার্দি মানবজীবনের পরম বাঞ্চিত “সখ”, বন 

আকাজ্কিত প্রেয়' বিধাতা তাহাকে অরুপণ হস্তে 

মঞ্জুর করিয়াছিলেন । তথাপি তিনি হৃদয়ের দুর্দম 

ক্ষোভ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন : “ন সংসারোৎ- 

পন্নং চরিতমন্থুপশ্তামি কুশলং, বিপাকঃ পুণ্যানাং 

জনয়তি ভয়ং মে বিশ্শতঃ | বিচার-তীক্ষদৃ্টিতে 

সংসারকে দেখিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। বলিয়া- 

ছিলেন-_সংসারোৎপন্ন কিছুতেই আমি কোন- 

প্রকার কুশল দেখিতে পাই নাই-_এখানকার 

পুণ্যকর্মগুলিও আখেরে চিত্বে ভয়-সঞ্চারই করিয়া 

থাকে। 

বাস্তবিকই মানুষের সমগ্র জীবনটিই যেন 
ভয়ের সমষ্টি। ভয় হইতে ত্রাণ পাইতেই তাহার 

সকল সাধনা -_ শিক্ষা্দীক্ষা, সমাজ-সভ্যতা, দর্শন- 

বিজ্ঞান, পাহিত্য-কাব্য ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়াস। 



আবাঢ়, ১৩৯২ ] 

ভয়ের দ্বারা তাড়িত হইয়া উর্ধ্বস্বাসে ছুটিয়া 
চলারই আর এক নাম জীবন। জীবনের সকল 
স্তরে প্রতিটি উদ্ঘোগের পশ্চাতেই নানা আকারে 
ও পরিচয়ে সেই ছুরত্যয় ভয়। ইহাই তো আশ্চর্য 

মায়া-_ছুরতিক্রমণীয় মায়া। এই ভয় লইয়াই 
জীবনের প্রগতি--ভয়কে পাশ কাটাইয়! চলিবার 

কৌশল-উত্ভাবনই সংস্কতি। ভোগের পশ্চাতে 

রোগ, কুল-মর্ধাদার পিছনে সমাজ-চ্যুতির আশঙ্কা, 
অর্থাগমের সঙ্গে রাজন-ৃি-_আয় থাকিলেই 
আয়করের ভাবনা । যেখানে মান সেখানে 

অপমান-আশঙ্কাঃ ক্ষমতাপন্নের শক্র-চিন্তা, বূপের 

আড়ালে জরাক্রেশ, পাণ্ডিত্য-্যাতি হইলেই 
প্রতিপক্ষের বিরোধিতা, গু৭ থাকিলেই খলের 

অপবাদ-রটনা-দেহের সঙ্গে মৃত্যুর অবিচ্ছেচ্ 

ঘনিষ্ঠতা । ভয়েরই তো নামান্তর এইগুলি। 
অতএব মান্য অভয় হইবে কবে? তাহার অভীষ্ট 
অভী তবে কি আকাশ ধরিবারই অন্য নাম? 
কুষ্টির প্রথম দিন হইতেই মান্য এই স্থবিশাল 
সংসার-প্রাস্তরে অবোধ বালকের উৎনাহ লইয়া 

নেহাতই খেলিয়া৷ মরিতেছে। আকাশকে ধরিবার 

জন্ত বিরামহীন উন্মত্ত খেল! ভয় তাহাকে 
ছাড়িতেছে না__সংশয়-দৌল। তাহাকে অঙ্থদিন 

পীড়া দিতেছে, অনিশ্চয়তার ঘোর তাহাকে 
অস্থির রাখিয়াছে ! 

ভীত সংশয়ান্িত অস্থির মানব না-জানিয়া 

না-বুঝিয়া কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে"--ভয়কে 

তুলিয়া থাকিতে, সংশয়-রাক্ষসের শিকার না 

হইতে । কিন্তু হায় অজ্ঞ মানুষ ! সে কত অসহায়, 

কত দূর্বল তাহাও নিজে জানে না !! কেবল 

আজিকার দিনে নে, চিরদিনই সে যুপবদ্ধ পশুর 

স্তায় কখন সরবে, কখন নীরবে আর্তনাদ করিয়। 

চলিয়াছে। মানুষের এই নিক্ষল কাতরতা-_তাহার 

অজ দুর্বলতা ও বিমুঢ়তা-_-অভাব ও ব্যাধি, 

কথাপ্রসঙ্গে ৩০৭ 

তৃষা ও কামনা, অভিমান ও দস্ত, বিপুপারবশ্য ও 

ভোগেচ্ছা এবং জর ও মৃত্যুর নিয়ত-নিধাতনের 
কোন প্রত্যক্ষ প্রতিকার কি তবে সত্যই অসম্ভব ? 

এককথায়, মানুষের এই সংসার-ভয় কি প্রকৃত- 

পক্ষে অনিবার্ধ? ভয্ব-তাড়িত মানুষ জন্ম জন্ম 

ধরিয়াই নৃতন নৃতন মরীচিকার উদ্দেশ্টে ছুটিতেছে। 
মরীচিকা তাহাকে কেবল দিকত্রান্তই করিয়! 

থাকে, পিপাসার বারি একবিন্দুও মেলে না এ 

ব্যর্থ ছুটাছুটিতে। নীতিবাদী, হিতাকাজ্জী, 

সমাজপতি উপদেষ্টাগণ বলিতেছেন-__থামিও না, 
চোখ বুজিয়। পথ চলে।। ভয়ের দিকে চোখ 

মেলিয়! দেখিও না,__ন। দেখিলেই তুমি আর ভয় 
পাইবে না। অন্ধকার? থাকুক অন্ধকার। 
কবিতায় পড় নাই? অন্ধকারের পরেই 

আলোকের ঝরন! নামিয়া আসে ইহাই 

প্রাকৃতিক নিয়ম । হতাশ হইবে কেন? সুধ। ন৷ 
জুটিলেই-বা আফসোসের কি আছে? বিকল্প 

সরা তো রহিয়াছে । অগত্যা নেশার আশ্রয় 

লইও,_-তরল মধুর--কামের কি কাঞ্চনের 
কিংবা! চিন্তার কি বক্তৃতার-_অব। রাজনীতির 

কি সমাজ-উদ্ধারের ! “93০ ৫1001 81153 

70101 200 5101) 2191010105,--7900169, 

1), 01021, 0০96/৮--ইহাই জীবনের 

সারকথা, বীচিয়া থাকিবার অেষ্ঠ উপায় । 
অজ্ঞান-অন্ধকারেই বহুবিচিত্র সংশয় 'ও ভয়ের 

জন্ম। মান্য যেহেতু অজ্ঞান, তাই ভয় ও শঙ্কা 

বুঝি তাহার কপালের লিখন_কোন মতেই 

খগণ্ডাইবার' নহে! অবধারিত কপাল-দোষ 

তাহাকে তবে নানাবিধ দু্র্মেও প্ররোচন! দিয়া 

চলিবে পাপের বিচিত্র পিচ্ছিল আবর্তেও 

ঠেলিতেই থাকিবে । যুগে যুগে পৃথিবীর মাহিত্, 

কাব্যে, দর্শনে সাধারণ মা্ষের প্রতি যে-সকল 

সহানুভূতি এযাবৎ ব্যক্ত হইয়। আলিতেছে, 
তাহাতে তো মাত্র এই হ্থরেরই ব্যঞ্গনা 
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দেখা যায়--বিচিত্র ভাষায় ও ভাবে। 

আধুনিক লোকদরদী সমাজবিদ্গণও মানুষের 
হুঃখে ব্যধিত-_-ভীত পাপক্ি্ মাস্থষের প্রতি 

ইহার্দেরও গভীর প্রেম এই একই প্রেরণায়। 
লোক-প্রচলিত মানবপ্রেমের নিহিত তাৎপর্য 

মনে হয় এই পর্ন্তই। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ 
সাহিত্য-সমালোচকের ভাষায়, এই জাতীয় 
মানবপ্রেমকে বলা হুইয়৷ থাকে-_1995115 6০ 

1)01791169 অর্থাৎ মন্্যত্তের প্রতি বিশ্বস্ততা-_ 

মাহষের প্রতি মান্ধষের নৈতিক শ্রদ্ধা। এই 
নীতিগত শ্রদ্ধা বা বিশ্বস্ততা ছারা বাস্তবকে 

আত্তরিক স্বীকৃতি দেওয়। হয় ঠিকই, কিন্তু এ 

নিষ্টুর বাস্তবের কবল হইতে মানুষকে ত্রাণ কর! 
সঞ্ভবপর হয় না। 

একনিষ্ঠ মানবতাবাদ হয়তো! আরও কিছু 
অধিক শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকে-_মান্ুষের 

ছুর্বলতা-দুড়তি এবং সংশয়-বিক্ষোভকে দূর করার 

উপায় নির্দেশ অপেক্ষা, এ-সকলের প্রতি মকরুণ 

হার্দিক সমর্থনও জ্ঞাপন করে । হ্ুৃতরাং মানুষ 
যে-তিমিরে, দেই তিমিরেই বসবাস করিতেছে 

যুগ যুগ ধরিয়া! মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের 

অন্গকম্পায় ও সহ্বদয়তায় তিমিরকে সহনীয় 

করিয়া তুলিতেছে, দুষিত পরিবেশকেই গৃহ- 

পরিবেশ বলিয়া বোধ হইতেছে-_তাপিতজনকে 

আপন করিয়া লওয়া যাইতেছে, -কল্যাণ-সীমা 

এই অবধিই। অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-হু্ট যাবতীয় 
ছুঃখ-শোক-ভয় তাই মাহষের গা-সহা হইয়া 

যাইতেছে,-যেমন পথহারা পথিককে প্রচণ্ড 

ভীতি ও বিপদাশঙ্কা বুকে লইয়াই গভীর অরণ্য- 

মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে হ্য়--অপরিচ্ছন্ন 

অন্ধকার বৃক্ষতলে পরম নিশ্চিস্তে নিদ্রামগ্ন 

থাকিতেও দেখ! যায় তাহাকে । অথবা, কয়েদির 

কাছে যেমন দীর্ঘ কারাঁবাসও নিরুছেগ গৃহাবাস- 

তুল্য হইয়া দীড়ায়! 
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রা 

আধুনিককালের প্রচণ্ড মানবতা-ব্যঞ্কক 
সাহিত্য হইতেও কিছু দৃষ্টাস্ত এখানে ম্মরণ কর! 

যাইতে পারে । বিশ্ববিশ্রুত রুশ সাহিত্যিক ফেডর 
ডস্টয়এফ-ক্কি (55৫০0: 19080016091 ), ধাহার 

অনন্থসাধারণ মন্গুযপ্রীতি অধুনা মানবতাবাদে 
তথা চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন জাগাইয়াছে 
_তীহারই কথ! ধর। যাউক। তিনি মানুষকে, 
--অশেষ দোষযুক্ত লম্পট মান্ুষকেও অন্তরের 

সমস্ত উপচার ঢালিয়! দিয়! পূজ! করিয়াছেন ;-- 
নিকৃষ্ট পাপীকেও এমন পাস্ঠার্ঘ্য দিয়। অর্চনা আর 
কোন সাহিত্য-সাধক কোন যুগে করেন নাই। 
তিনি কাহাকেও স্বণ। করেন নাই-_কিন্তু তিনিও 
আস্তরিক বিশ্বাস করিয়াছেন মানুষের লালসা- 
লোভ, কাম-ক্রোধ যতই থাকুক, সে বড় দুঃখী ও 
ভীত। বাস্তবতাবাদী এই মনীষী মনেপ্রাণে 
মানুষকে উহার সর্ববিধ পাপাচার ও দুপ্রবৃত্তি সহ 

বরণ করিয়া! লইয়াছিলেন। আবার সেই সঙ্গে 
মানুষের কুকর্ম ও ব্যাভিচারের জালাকেই তিনি 

বড় করিয়! দেখিয়া ছিলেন-স্*মান্থষের পাপ অপেক্ষা 

পাপের যাতনাই তাহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল 
বেশি। তিনি জানিয়াছিলেন-_উদগ্র কামনার 
মৃৎপান্র হাতে লইয়া যথেচ্ছ পানরত থাকিয়াও 
কোন ভোগী স্থখী নহে, কোন পাপাচারী তৃণ 

;_পাপ-ভোগীর ছুঃখ ভাষায় অপ্রকাশ্ঠ-_ 
সে নিজেও বুঝিতে অক্ষম। যত বড় ভোগী, 
তত বেশি তাহার ভীতি। যত কুখ্যাত পাপী, 

প্রাণের জালাও তাহার তত অধিক! 

ডস্টয়এফ-্কি বিশ্বীন করিতেন, মানুষের যদি 
শক্তি থাকিত তবে নিশ্চয়ই সে নিজেকে 
পাপ হুইতে সরাইয়া আনিতে সক্ষম হইত। 
সেই শক্তি প্রভাবেই মে সকল ভয় ও শশঙ্কাকে 
অতিক্রমণ করিতে পারিত। মানব্দরদী মনন্বী 
লেখক, মানুষের ব্যথার মর্মস্থল পর্যন্ত গিয়াছেন 
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স্পকিন্ত হায় ইহার অতিরিক্ত কিছুর সক্কেত 

করিতে বা সন্ধান দিতে পারেন নাই। পারিবার 

কথাও নছে-_-যেছেতু তিনিও তো রক্কে-মাংসে 

গড়া মানুষই বটে! ্বয়ং শক্তিহীন বলিয়াই 
তাহার কারুণ্যে ও সহানুভূতিতে মান্থষের দুঃখ 

ঘুচাইবার সঠিক পথ-নির্দেশ নাই-_ভয় হইতে 
উত্তরণের উপায়ও স্পষ্ট হয় নাই। মানব- 

কারুণযের সহিত যদি সেই অপাধিব শক্তি 

সংযুক্ত থাকিত--তবে এ কারুণ্যই হইয়া উঠিত 

উদ্ধার মন্ত্র, প্রেম ব্যক্ত হুইতে পরিত্রাণের 
নির্দেশিকারপে । 

কেবলমাত্র ভাষণে ও লেখনীতে উৎলারিত 

মানবপ্রেমের নির্ঝর হইতে সাত্বনার দ্গিপ্ধ পানীয় 

সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু উহ! পারে না ভয়ার্ত 
জনের জীবন হইতে সর্বপ্রকার ভয় দূর করিতে 
_'সংশয়পীড়িতকে গতসংশয় করিতে । তাই 

কেবল মানবতাবার্দের নীতি নহে, মানবগ্রেমের 

তত্ব নহে--মানষের একাস্ত প্রয়োজন এমন একটি 

শক্তির যাহা এঁ নীতি, বাদ ও তত্বকে জীবনে 
প্রত্যক্ষ করাইবে। তাপিত ও ভীত জনের প্রতি 

মানবিক প্রেম ও সহানুভূতি বৌধ ধাহার আছে 
তিনি অবশ্ই ধন্ত-_তিনি যথার্থই মহনীয়-_ 
তিনি মনীষী । কিন্ত এ মহৎ গুণ ও মনীষা 

অপরকে অভয় করে না, শাস্তিও দেয় না--যদিও 

অন্থপ্রেরণা দিতে পারে গ্রচুষ। ইহাই গভীর 
মননের বিষয়। 

কারুণ্যের বা প্রেমের সেই শক্তি মানব- 
সংসারে কোথায়? অথবা, শক্তির সেই দাক্ষিণ্য 

কাহার কাছে কীভাবে মিলিবে ? 

সেই শক্তির সংবাদ সবিস্তার পাওয়! যায় 
উপনিষদ । মাত শক্তিকে নহে, সমূহ শক্তির 
উৎমের সন্ধানকেই বুঝিয়৷ লওয়। চলে শুভ্রণির 
খধিদের নিকট হইতে । এই শক্তি সম্পর্কেই 

কথাপ্রসঙ্গে ৩০৪ 

স্বামীজী একদ| তাহার গুরুভ্রাতা স্বামী যোগা- 

নন্দকে স্বান্ভূতির ভাষায় বুঝাইতেছিলেন : 
'দেখলুম কি জানিস? সমস্ত পৃথিবীতে এক 

মহাশক্তিই খেল! করছে। আমাদের বাপ- 
দাদদারা সেইটিকে 16118101-এর দিকে 10811- 

5 করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য- 

দেশীয়ের৷ সেইটিকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারপে 
1)801663; করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই 

এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র ।” 

উল্লিখিত মহাশক্তি সমস্ত হৃপ্রিতে ব্যাপ্ত, 

সারা জগক্ৰ্রন্ষাণ্ড জীব-প্রকৃতি এ মহাশক্তিতেই 

অনুস্থযত,সতত সম্বদ্ধ। সর্বপ্রকাশক পরম জ্যোতিঃ 

সেই অপীম অনন্তেরই প্রসন্নবূপ-_তিনিই সর্ব- 

জীবের আত্মা--তিনি অমৃত ও অভয় । তাহাকেই 

বলা হয় বৃহত্বম বস্ত-_ব্রন্ধ। এই ত্রন্মেরই অপর 
নাম সত্য। বৃহ্দারণ্যক শ্রুতিতে আচার্ধ সনখ- 

কুমারও এই কথাই শুনাইয়াছিলেন সংসার- 

শোকতপ্ত নারদকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের 

সেই মন্ত্রট এইরূপ : “অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ 

শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি: উপসম্পদ্ঠ স্বেন 
রূপেণ অভিনিষ্পগ্ভত এষ আত্মেতি হ উবাচ 

এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ এতদ্ ব্রন্মেতি তন্য হ বা 
এতস্ক ব্রন্ধণো। নাম সত্য মিতি ॥ 

সংক্ষেপে শ্রতি-গিদ্ধাস্তটি হইতেছে : মানুষের 
চিরঈপ্সিত সেই শক্তিই আত্মা বা সত্য-_তাহীকে 
লাভ করিলেই মানুষ ছুর্জয় জরা-মরণ-ছুঃখ- 

শোঁককে অতিক্রম করিতে পারে--কেনন|। সেই 

সত্যই অমৃত ও অভয়। 

মানুষের বাসনা-কামনাগুলির স্বাভাবিক 
গতি এ সত্যের দিকেই । গ্ররুতিগতভাবে মানুষ 

সত্যসন্ধ। প্রশ্ন উঠিতে পারে--তবে অসত্য 

কেন এবং কোথা হইতেই বা আসে? উত্তরে 
বলা চলে--আলোক ও অন্ধকার যেমন পরম্পবের 
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অস্তিত্ব ও প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া থাকে, 

সংসারে অসত্য--কামনা-বাসনারদিজাত স্ুখ-ছুঃখ 

পুণ্য-পাপার্দিও তেমনই পরম্পরের ৰোধক ও 

সহায়ক । স্থত্িলীলার জন্য আলোক ও অন্ধকার, 
স্থথ ও ছুঃখ, পুণ্য ও পাপ এবং সম্পদ ও বিপদের 

সমান আবশ্তকতা রহিয়াছে । রাত্রির ধারণ! 

না হইলে দিবসের মহিমা উপলব্ধি সম্ভব কি? 
মেঘের খেল! না দেখিলে অনন্ত নির্মল আকাশের 

ভাশ্বরতা বোধ হয় না। কাম-ক্রোধ-লোতাদি 

না থাকিলে ্ত্টির নাটক জমিত না,--ছুঃখ-বিপদ- 

পাঁপ-তাপ না থাকিলে সথখ-সম্পদ্-পুণ্য-আনন্দের 

কোন অর্থবোধই হইত না। সৃষ্টিতে আলোকের 

সঙ্গেই অন্ধকার, পুণ্যের পার্থে ই পাপ, কায়ার 

সন্নিধিতে ছায়া, জন্মের আড়ালেই মরণ- যেন 
পরম্পর-অবিচ্ছে্য সঙ্গী। অনেকের ধারণ, 

অসত্য-অন্যায়-পাপাদি-_-বোধ হয় এই আধুনিক 

বস্তবাদী যুগের শিক্ষারদীক্ষার ফলশ্রুতি-_-নব্য 

সমাজনীতির অভিশাপ। ঠিক তাহা নহে। 

সত্যের সঙ্গেই অসত্যের সহাবস্থান চলিয়া 

আসিতেছে,_-সেই স্থির আদিকাল হইতেই 

জীবনের পহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ যেমন। ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । আবার আশ্চর্য ভগবদ-বিধানও 

এইরূপ যে, মানুষ ইচ্ছা করিলে নিজ বিবেক 

সহায়ে, এই সত্যাসত্য বা পুণ্যপাপকে বিচার 
করিতে সক্ষম হইয়! থাকে-_-তখন আপাতম্থখকর 

প্রেয়কে পরিহার করিয়া কঠিন কিন্তু পরমানন্া- 
কর শ্রেয়ঃ-সাধনে সে আত্মনিয়োগ করে । 

অবশ্ঠ সংসার-যাত্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই 

ঘটিয়। থাকে যে, বিবেকপ্ররদীপকে জালাইয়া 
রাখা সম্ভবপর হইয়া উঠে না-কিংবা অনেক 

চেষ্টায় জালাইতে পারিলেও প্রতিকূল বাঞ্ধাবাতে 
উহা বারে বারেই নিভিয়া যায়। ফলে 
আস্তরিক প্রযত্বপরায়ণ যাত্রীকেও ক্ষণে ক্ষণে 

আছাড় খাইতে হয়,_-উঠ্রি়। চলিতে চলিতে 

[ ৮৭তম বর্ধ--৬্ঠ সংখ্যা 

পুনরায় পড়িয়। যাইতে হয়। এমনভাবে আঘাতে 

আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতে, সত্যনিষ্ঠ 

সাধক-সাধিকা কোন সময়ে উধ্বপানে চাহিয়। 

ব্যাকুল হুইয়৷ বলিয়া! উঠেন : 
হে ঈশ্বর, অসত্যের অন্ধকার“অপাবৃণু”-_ 

ঝড় শান্ত কর, আমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ হইতে দাও। 
সত্যান্বেধী আমি,_সত্যকেই দেখিতে চাই। 

তোমার প্রসন্নব্দনের অম্লান জ্যোতি আমাকে 

শ্রেয়ের লক্ষ্যে চলিতে সহায়তা করুক। “যৎ তে 

দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্” |, 

এমন আকুল প্রার্থন। খন সমাজে বছুজনের 

হৃংস্পনদনে অন্গরণন তুলিয়া! সমুখিত হয়__তখন 

বিশ্বন্র্ট। পরমেশ্বর, তত্বতঃ যিনি সমষ্টি আত্ম, 
তাহার পক্ষে নিরুত্বর থাক! সম্ভবপর হয় না। 

সম্মিলিত মানবাত্মার স্ব্য়-তারে যখন ঝঙ্কার 

উঠিয়া! থাকে : 'আবিরাবিষ এধি'-_হে হ্বপ্রকাশ 
তুমি আমাদের নয়নগোচর হও-দৃষ্টিপথে 
আবিভতি হও; স্তিমিত-গম্ভীর সেই শাস্ত 
শক্তিপুঞ্জে তখনই নৈনগিক নিয়মে আলোড়ন 
জাগে-_তিনি সত্য সত্যই “দেহবান ইব প্রকট 

হইয়া থাকেন-_আবিভূ্তি হন। উদ্ভাসিত সেই 
মহাশক্তিবিগ্রহের নামই অভয়, অমৃত, ত্য-- 
তিনিই আবার রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীই-চৈতন্ত-রাম- 

কষ্ণাদি নানা নামে ও রূপে মানবসমাজে যুগযুগ 
ধরিয়া বন্দিত হইয়া থাকেন। শক্তি-সমুদ্র- 
সমুখিত সেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি 

আমাদিগকে এঁ পূর্বোক্ত মন্ত্রে জানাইয়াছেন-- 
“এতদ্ অমৃতম্ অভয়ম্ ইত্যাদি । 

আমরা, বলিতেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। 
তাহারই “দক্ষিণং মুখম্ঠকে নম্মরণ করিয়। স্বামী 

বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন : 

শিক্তিসমুদ্রসমুখতরঙ্গং, দশিতপ্রেমবিজ-স্তিতরঙ্গৎ, 
সংশয়রাক্ষসনাশমহান্ত্র যামি গুরুং শরণং 

তহবৈস্তমূ.. ॥ 
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শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকট সর্বাবগাহী জীবপ্রেম অখণ্ড 

মহাশক্তিরই তরঙ্গার়িত রূপ,_তাই সেই প্রেম 

নিছক কারুণ্যমাত্রই নহে, উহা! সংশয়-রাক্ষসের 
নিঃশেষে বিনাশ-সাধন করিয়া মানুষকে নিয়তই 

অভয় প্রদান করে। কলিহুত জীবের কাছে 

শ্রীরামরুষ্ণ হইতেছেন বিগ্রহবান্* অভয়,_সন্দেহা- 
তীত আত্মগ্রত্যয়ের প্রোজ্জল প্রতিমা । এই 

কারণেই তাহার শরণ লওয়ার প্রয়োজন 

পৃথিবীতে কোনদিনই ফুরাইবে না। তিনি সর্ব- 
যুগের সর্বজীবের “ভববৈদ্য__-তিনি চিরপ্রাসঙ্গিক | 

নিগুণ ব্রহ্ম যখন জীবের প্রয়োজনে “দেহবান ইব 

--অবিকল দেহধারীর ন্যায় মনুষ্যলোকে প্রকট 

হন তখনও তাহার স্বভাব ও স্ব-মহিমাকে কিছু 

ছাড়িয়া আসেন না। এই কারণেই তাহার 

'অভয়” ত্বভাবটিকেও মাম্ষ প্রত্যক্ষ উপলব্ির 

হ্যোগ পাইয়া আসিতেছে-_লেই স্ষ্টির সুচনা- 

কাল হইতেই,__-এবং চিরর্দিন পাইতে থাঁকিবে 

যদি সে আন্তরিক আকাজ্ষ। করে । 

সংসার চলিতেছে উহার নিজ ভাবে ও ছন্দে । 

জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শৌক-অবলাদ-বিপর্যয় এখানকার 
চিরাচরিত নিয়ম । আবার অভয়-অমুতের 

সাক্ষাৎকারও এই সংসারেই ঘটিয়৷ থাকে, ইহাও 

শাশ্বত বিধান। 'যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাৎ 
শাশ্বতীত্যঃং সমাভ্য; 

নিবিশেষ ত্রক্ধকে যখন আমরা সবিশেষ 
সগ্ডণভাবে দেখিবার স্থযোগ পাই, অভয়”, “অস্ত, 
ও সত্য" যখন বাস্তবিকই শরীরী হুইয়। মানষের 

মাঝে প্রকট হন-_তখন তাহার যে-মানবপ্রেম 

উহাতে স্বভাবতই নিজ শক্তিও সম্পৃটিত থাকে,_ 
উহা নিছক নীতি বা উপদেশ হিসাবেই ব্যক্ত 
হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করে না, অথবা সাহিত্য 
মাত্রেই উহার পর্যবসান নহে। শক্তি-সমন্বিত সেই 
প্রেম ও করুণার ক্ফুরণ কেবলমাত্র তাহার বাক্যে 
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নহে, তাহার সর্বসত্তা় কিচ্ছুরিত থাকে। 

স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্তদের অন্যতম স্বামী শুদ্ধা- 
নন্দের স্থৃতিচারণার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ- 

যোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন : 

“হে পাঠকবর্গ, সেই মহাপুরুষের (স্বামী 

বিবেকানন্দের ) যে ছবি এখনও চক্ষের সম্মুখে 

দেখিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাহ৷ 

তোমাদেরও মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হউক । তাহার 
কথ স্মরণ করিয়। আজ আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে 

সেই মহাপপ্ডিত, মহ! তেজন্বী, মহাপ্রেমিকের 

ছবি জাগিতেছে। তোমরাও একবার আমার 

সহিত দেশকালের ব্যবধান উল্লজ্ঘন করিয়া 

অ'মাদের স্বামীজীকে দেখিবার চেষ্টা কর::। 

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, “যখন অপরকে 

রন্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে-_তখন মহাপাপীকেও 

ঘ্বণা করলে চলবে না” “মহাপাপীকে দ্বণা 

কোর না”_এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর 

মুখের যে ভাবান্তর হইল, সেই ছৰি আমার হৃদয়ে 

এখনও মুব্রিত হইয়! আছে--যেন তাহার মুখ 

হইতে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

মুখখানা যেন ভালবাসায় ভগমগ করিতেছে*_- 

তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই ।, 

শ্ীরামরষ্ণের দ্বিতীয় মৃতি স্বামী বিবেকানন্দের 

একখানি নিখুত অনবদ্য চিত্র--ভাবগ্যোতক 
ধ্যানালেখ্য । ইহাই সত্যকার মানবপ্রেষের 

ঘনীভূত বিগ্রহ, যাহা কোন দেশকালের প্রাচীরে 

আবদ্ধ নহে। শ্রীরামরুষ্ণের “জীবছুঃখাসহিফু” 

মৃত্তিও মংসার-তাপক্রিষ্ট মানবের কাছে পরম 
ভরম। ও আশ্রয়,_মাজজ কোন এক বিশেষ 

শতাব্দীর জন্য নহে, চিরকালের মানবগোষ্ঠীর 

জন্ত। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের লেখনী 

হইতে জানিতে পার! যায়-ঠাকুর ভাবরাজ্যের 

সর্বত্র সমান অনুকম্প। লইয়। বিচরণ করিয়াছেন 

__বাঁলক, ঘুঝ॥ বৃদ্ধ সকলের মনোভাব ছোট 
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বড় সবরকম ভাব বুবিতে পারিয়া বিষয়ী, সাধু, 
জানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্গত ভাব 

ধরিয়া লইয়া-_ প্রত্যেকের অবস্থাচ্যায়ী ব্যবস্থ। 

করিয়াছেন । 

প্রপ্ীরামকষ্চলীলাপ্রসঙ্গ-গ্রস্থে স্পষ্টই উক্ত 

হইয়াছে: ***ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার 
ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা উঠিবে, 
সে সকল. ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়। 

বসিয়া আছেন"! আর তজ্জন্যই ইতর- 

সাধারণ আনব যে যখন আলিয়া যে ভাবের 

কথা বলিতেছে,''তখনি তাহা ধরিতেছেন, 

বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন । 
মাম্সামোহ, সংসার-তাড়ণা, ত্যাগ- 

বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ 
কোন অবস্থায় পড়িয়। উহ! হইতে উদ্ধার 
হইবার পথ খু*জিয়া না পাইরা কাতর 
জিজ্ঞান্থ হইয়া! আসিপে, ঠাকুর পথের সন্ধান 

ত দিয় দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে 

সঙ্গে নিজের এ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অন্ভূতি 
হইয়াছিল তাহাঁও বলিতেন।""'এইবরূপ করায় 

জিজ্ঞান্থর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং 

ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, 
কতদুর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রনর 

হইত [-"*জিজ্ঞান্থুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে 

কত ভালবাসেন ! 

উৎকলিত লীলাভাব্যকারের কথাগুলিতে 

ইহ দ্রিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, মানবমনের 

অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের সর্ববিধ ভাব- 

তরঙ্গের সামঞগ্ত্ত বিধায়ক এবং সর্বপ্রকার ভয়- 

ভাবনা হইতে ভ্রাণকারী চির সুহৃদ হইতেছেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ । তাহার প্রয়োজন সর্বকালেই,_ 
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সংসারে মাজষ যতর্দিন থাকিবে, তাহার অজ্ঞান- 

জনিত সংশয়-শঙ্কা-ভয়ার্দিও সঙ্গে থাকিতে বাধ্য । 

আলো-জল-বাতাম বাচিবার জন্ক অপরিহার্য 

প্রয়োজন । ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন অবস্থা আসিবে 
নাকি, যখন প্রাণধারণের জন্ত উহ্থাদের অপরি- 

হার্ধতা আর থাকিবে না? আলো-বাতাস- 

জলের কোনরূপ প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নও তাই 
অবান্তর নহে কি? এপ চিন্তা নেহাতই 'মলস 
মনের বিচার-বিলাস,_-অপ্রাসঙ্গিক তে মূলেই। 
পৃথিবীর মন্ুষ্যকুলের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ 

চিরস্তন চৈতন্তালোক, প্রাণনঞ্চারী পবন এবং 

জীবনদায়ী পানীয়। যতকাল সংসারে ভয়ের 

রাজত্ব চলিবে--ততরদিন অভয়ের প্রসঙ্গও 

নিরস্তর অনিবার রাখিতেই হইবে- মানুষের 

বাচিবার জন্যই অব্যাহত থাকিবে। ইহা লইয়। 

কোনপ্রকার প্রাসঙ্গিকতা-বিচারের অবকাশই 
নাই। 

ইদানীং কোন কোন পণ্ডিতসমাজে বা 

সভা-সমাবেশে বঙ্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণের 

প্রাসঙ্গিকতা লইয়া বেশ গুরুগন্ভীর আলোচনা 

এবং নানাবিধ স্থবিজ্ঞ প্রশ্নের অবতারণ। শুনা 

যাইতেছে । পাপ্তিত্যের অথৈ সমুদ্রকে উল্লজ্ঘন 

দুরের কথা, স্পর্শের স্প্ধাও ন্মামরা রাখি না। 

তাই উক্ত প্রাসঙ্গিকতার দুরূহ প্রশ্নের গহনে 

প্রবেশ না করিয়া, মাত্র শ্রীরামকষ্ণ-প্রসঙ্গই কিছু 
কর! হইল এখানে--যাহা! আমাদের বিবেচনায় 

নিত্য আলোক, অনস্তকালের বাতাস ও শাশ্বত 

জলের মতোই অপ্রত্যা্যেয-_-লনাতন-গ্রসঙ্গ। 

আমাদের চিন্তনীয় বিষয় প্রাসঙ্গিকতা নহে_ 

প্রসঙ্গ | 



শরীক : 

অর্জন £ 
শরীক : 

রী 

অঞ্জন : 

শরীর : 

বিদায় 
ত্বামী শ্রন্ধানন্দ 

“উদ্বোধন' পর্িকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমোরকার সাক্তামেশ্টো বেদাস্তকেচ্ছের অধাক্ষ । 

৯৯৩৬ প্রীঙ্টাব্দে রচিত পূবে অপ্রকাশিত শীবদার বাঁশণ' নামক ক্ষুদ্র নাটিকার প্রথম অঙ্কের 

প্রথম দুশ্য। এই নাটকার উপাদান মহাভারত ও শ্রীমঙ্ভাগবত থেকে গৃহীত । 

স্থান--হস্তিনাপুর প্রাসাদ 
শ্ীকষ। ও অনি 

মনে পড়ে? 

কি সখা? 

জীবনের দুর সেই মঙ্গল প্রভাত? 
ধরণীর কোলে-_- 

উষার অরুণ দীপ্তি সবে উদ্ভাসিত 

মন্দ মন্দ শীতল পবনে_ 

বিকশিত কুম্থমের মধুক্িগ্ধ বাস, 

হৃদয়ে হৃদয়ে আনিতেছে বহি 

অশ্রত অজ্ঞাত-_ 

কি এক মিলন গীতি 

উদগ্র আবেগ ক্ষুব পাঞ্চাল সভায় ? 
: পড়ে। 

£ গুপ্ত দ্বিজসাজ সহসা! পড়িল খসি 3 

রুদ্র ইন্দ্রতেজে-_ 

দৃপ্ত কত বাহু সহস! হইল নত। 
উঠিল আনন্দ রোল 

যুক্ত হলে পাণ্তব পাঞ্চালী-_ 

তারি সাথে মোরে নিলে টানি ; 

মনে পড়ে? 

পড়ে। 

সব্যসাচি-_- 

দিবস দিবস ধরি-_ 

শৃন্ত গ্রাণে অপূর্ণতা ব্যথা 
কী করুণ সুরে ধ্বনিয়া উঠিতেছিল ! 
দ্বারে দ্বারে ভিখারীর মতে 

ঘুরিলেম ভালবাস! চাহি 

ভালবাস! বড় ভালবাসি ; 
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নাহি মিলে কিন্ত ধর! মাঝে-_ 

্বার্থবন্ধ কাম সর্বদিকে 

নির্মম আঘাত বহি আনে। 

ধনগয়-_ 

কলুষিত তবনের 
কোন্ এক নিভৃত কন্দরে 

লুকায়ে রাখিয়াছিলে হৃদয়-অম্বত 
নিষ্াম বিমল এই সখ্য প্রেম? 

দিলে ঢালি অন্তরে আমার । 

এ কি বাক্যছটা জনার্্ন ? 

জানি-_ 

চিরদিন তুমি ভালবাম খেল! 

কিন্তু এ কি নিষ্টুর ক্রীড়ন 
বাগ্বাণে বিদ্ধ করি মোরে ? 
যছুপতি-_- 
আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতে 

প্রখ্যাত মহিমা তব। 

জ্ঞানে, কর্মে, বীর্ষে ধৈর্ষে 

অতুল একক তুমি-_ 
তোম৷ সনে সৌখ্য বাস্থদেব 

দুর্ঘভ সৌভাগ্য মোর-_ 
তোমারে তা পূর্ণ কি করিবে হৃফীকেশ ? 
মাতা, ভ্রাতা, জায় অপত্যবাদ্ধব 

পাগ্ডবের যত পরিজন 

তুমি সবাকার 

নয়নের মণি, প্রিয়তম ধন। 

প্রেম তব সবারে করেছে পূর্ণ 
£ তুমি বিনয়ের খনি 

( মৃছ হান্ডে ) ভাল-_ভাল 
বিনয় বীরের ভূষণ। 

: তুমি চতুরের চুড়ামণি_ 
চাতুরীতে শুধু গ্রীতি, 
তাই তব এত অভিনয় । 

£: কিন্তু এবার যে বিদায় দিতে হবে নখা। অশ্বমেধ সমাপ্ত হল। এবার আদার 
ছারকার ফিরবার পালা। 
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অর্ভন : 

শ্রী : 

অর্জন £ 

শ্রকফণ । 
অর্জন : 

শ্রীকৃষ্ণ : 

এ বড় কঠিন প্রস্তাব, মাধব, না, না, আমি চাই তোমার চির সান্লিধ্য। কোনও 
বিচ্ছে্দ কখন আসবৈ না, কোনও ব্যবধান কখন থাকবে ন! । 

আমিও তো৷ তাই চাই সথা। চাই কেন, অহরহ তাই-ই তে। পাই। পশ্চিম সমুক্রের 
নীল তরঙ্গমালা ফেনিল উচ্ছ্বাসে দ্বারকার বিস্তীর্ণ সৈকতে যখন এসে আঘাত করে 
তখন তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সহস। মানসপটে ভেসে ওঠে ; কার আয়ত-লোচন 

ওজ:পূর্ণ গৌর মুখখানি? বাতাস যেন বয়ে আনে মুহূর্তে মূহুর্তে কার মধুমাখা। কণ্ঠম্থর 
-_-'সিখা” “বাস্থদেব' ; চমকিত হয়ে উঠি। অর্জুন, যে অবিচ্ছিন্ন মিলনে নিশিদিন 

আমায় যুক্ত করেছ__ 
তার বুঝি এইবার অবসান। ( বিহ্বলভাবে ) জনার্দন, জনার্ন-__ 

কেন সখা ? 

জনার্দন, আমার যেন কেবলি ধনে হচ্ছে এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখ 

হবে না। 

ছি সব্যসাচি, নারীস্থলভ কোষলতায় আচ্ছন্ন হয়ো না। আমাকে প্রফুল মনে বিদায় 

- দ্বাও। দীর্ঘকাল দ্বারক। থেকে এসেছি । সেখানে বৃদ্ধ রাজ! উগ্রসেন একা । পিতা- 

ুধিষ্ঠির : 

যুধিস্িত্ব : 

শ্রফ : 

যুধিষ্ঠির : 

তীষ 

শরীক : 

তীম 

মাতাও জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত । তার এবং দ্বারকাবাসী সকলেই আমার 

প্রত্যাবর্তনের বিলহ্ে নিশ্চিত খুব অধীর হয়েছেন। সেখানে আমার উপস্থিতির এখন 

বড় প্রয়োজন । 

[ ফুধিতিরের প্রবেশ ] 
কিসের এত প্রয়োজন বাস্থ্দেব? আমি তো জানতেম তুমি সকল প্রয়োজন- 

অপ্রয়োজনের বাইরে । 
£ কিন্ত তবু প্রয়োজন ছাড়ে কই মহারাজ? (মৃছু হাস্টে ) দ্বারকায় প্রত্যাগমন তো 

অপরিহার্ধ হয়ে পড়েছে। 
তৰে কি আবার কোম শান্বাহ্ছবের আবির্ভাব দ্বারকায় পৌরজনের শাঞ্তিতঙ্গেন্ব 

আশঙ্ক। উপস্থিত হয়েছে? 

(মৃহৃহাক্তে ) অসম্ভব কি ধর্মপুক্র ? 

হাঃ হাঃ বাসুদেবের রক্ষিত ছ্বারকায় অশান্তির আশঙ্কা ! 

: পরিবর্তনঈীল জগতে কোন কিছুর অপরিবর্তনীয়তা আশ। কর! বাতুলতা, মহারাজ। 
সমুজ্রের ঢেউ একবার ওঠে, আবার একবার নামে। শান্তি অশান্তি ছুটো নিয়েই 
মাছষের জীবন-গতি । 

[ ভীমের প্রবেশ ] 

: বাস্থদেৰ--ও--এইখানে ? 

এস মধাম পাণ্তব। 

$ তোমায় অন্বেষণ করছিলেম, বাসদের । 

শক | বল কিব্যাপার। 
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ভীষ ; হজে অত্যাগত মদ্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণ এইবার হ্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করবেন। তারা 
একবার সাগ্রজ বাস্থদেবের দর্শন প্রয়াসী। 

শরীক : উত্তম, আমি তাদের এই কপায় ধন্ত হলেম। 

যুধিষ্ঠির : বাহ্থদেবও যে এবার ছ্বারকায় ফিরে যাওয়। মনস্থ করেছেন, ভীম। 
ভীম : সেকি? অসম্ভব। এত লঙ্্র তোমার সেখানে যাবার কথ! ভাবতেই পারি ন|। 

অর্জন : সখা, দ্বারকায় কি কোনও উৎপাতের আশঙ্কা করছে! ? 
ভীম : উৎপাতের আশঙ্কা ! সেকি? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে অবস্থান কর, মাধব। আমি 

28575555555 আমার বাহুৰলে কি তুমি 

সংশয় কর, বাস্থদেব ? 
শরীক : না তাই, তোমার বীর্ধে ও সামর্থ্যে অবিশ্বান কোরব এত বড় অন্ধ আমি নই। তৰে 

কথা এই যে, আমার নিজেরই দ্বারকায় উপস্থিত হওয়৷ আবশ্যক । 

[ ভ্রৌপদীর প্রবেশ ] 
ক্রৌপদী £ সখা--লখা_ 
শরীক : যাজসেনী ! কি সথি? 

ভ্রৌপদী : সখা, এ কি দুঃস্বপ্ন ! তুমি এর অর্থ বলে দাও। 
শরীক ; কি ছুঃস্বপ্র, সথি ? 
ক্রৌপদী : কাল রাজ ঘুমের ঘোরে দেখছি তুমি ও আমি যেন এক গভীর বনের মধ্য দিয়ে 

চলেছি। হঠাৎ তুমুল ঝড় বৃষ্টি বস্রপাতে সব দিক আচ্ছন্ন হয়ে এল। পথ যেন আর 

দেখতে পাচ্ছি না। পাশে চেয়ে দেখি তুমি নেই। ভীত হয়ে ভাকছি “দখা” “সখা” । 

কিন্ত তোমার কোনও সাড়া পাচ্ছি না। ব্যাকুল হয়ে কাদছি। এমন সময় আকাশে 

একট! বিদ্যুৎ চমকাল। দেখি, তারি মাঝে তোমার মুখখানি। হাসছ। কিন্তু সে 
যেন এক কঠোর গম্ভীর হাসি। তারপর একটা কালে মেঘ এসে সেই বিছ্যুৎ ঢেকে 

ফেলল, আমারও ঘুম ভেঙে গেল। সেই থেকে কেবলি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছি। 

সথা, সখা, এ-কি ছুং্বপ্ন ! 

শ্ররুধ £ পাগলিনী সথি আমার । 

ভ্রৌপদ্দী £ না, না, এবার আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না । 

শ্রীক্চ : তাই তো। আমার অবুঝ সখীকে কি করে বুঝাব ? 

ভ্রৌপদদী: অবুঝ নই যছুনাথ? তবে স্বেহমমতার বন্ধন তোমার মতো! এত সহজে কাটাতে পারি 

না। তুমি পৃথিবীতে বাস কর, কিন্তু পৃথিবীর কোনও টান তোমায় বাধতে পারে না। 
পিতা, যাতা, অপত্যা, বন্ধু, কত পরিজনকে আপনার বিশাল হৃদয়ে স্থান দাও, আবার 

মুহূর্তে সব ভূলে যেতে তোমার একটুও কষ্ট হয় না । পল্পপত্রে জলের মতো! নির্ণেপ 
তোমার মন। কিন্ত আমি যে সখ, পৃথিবীর মানুষ । 

শ্ী্কঃ। : আমিও তো সথিতাই। এই্জন্তই তো পৃথিবীর মান্গষকে কাছে টেনেছি। অমন 

উতল! হয়ে। না, দ্রৌপদী । হ্থায়কে শাস্ত কর। 
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ক্রৌপদী : শান্ত কোরব? কি দিয়ে যছুনাথ? হ্বায় যে আমার অবিরত জলছে। কোন দিন 

শ্ররুষ্ণ ; 

কি আর শীতল হবে? 
[ হঠাৎ উচ্ছৃসিত আবেগে] 

যছুনাথ, যছুনাথ 
কোথ। আজি ন্মেহময় পিতা ? 
কোথ। তার প্রাণের ছুলাল 

ধৃষ্টদ্যায় ভ্রাতা মোর ? 
চন্দ্রকুলজ্যোতিঃ কোথা ভীম্ম পিতামহ 
দ্বুর এই পতিগৃহে 

পিতামাতা মম একাধারে ? 

শ্বেতবাস শ্তুত্র শুদ্ধ তনু 

কোথা! গুরু ভ্রোণাচার্য ? 

প্রাণপ্রিয় অভিমন্থ্য কোথা ? 

কোথা পঞ্চ পাগুবেয় 

অভাগীর জীবন সম্বল 

কোথায় কোথায় লুকালে? 

উঃ কী ভীষণ অগ্রিশিখা 

কুরুক্ষেত্রে জালিলে মুরারি-_ 

কৃষ্ণ তার ধূমে 
বিরচিলে ঘোর ঘনমেঘ ! 

তারি মাঝে বুঝি লুকায়েছ 

আমার ছুলাল পঞ্চ জনে? 

ধৈর্য ধর পাগলিনী সখী মোর 

উদ্বেলিত শোকবেগ আজি 

রুদ্ধ হোক্ সত্য দৃষ্টিবলে । 

কুরুক্ষেঅ-যুদ্ধ“য্ঞ ধুমে 
ভাসে শুধু কালো৷ মৃত্যুরেখা 
অন্ধ তব মৃঢ় আখিপটে ? 

মরণের পিছে দেখিলে না 

তু শাশ্বত অস্ত ? 
ওরে উন্মাদিনি-_ 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ 

গাঢ় সেই তমঃ তেদ কৰি 
বিকশিছে কী বিমল জ্যোতি: 

ভারত-কল্যাণ-ইন্দু ! 



৩১৮ 

ভ্ৌপদী : 

ক্রৌপদী : 

দ্রৌপদী : 

শীষ : 

উর [ ৮৭তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখা 

সে সুধাংশ্ু প্রভা 

মীন কি গো করিবে ন৷ 

নারী হৃদয়ের ব্যর্থ মোহ মায়া 
অকিঞ্চন মরা ভালবাসা? 
ক্ষমা কর। 

: যাজসেনি--যাজ্জসেনি 

পঞ্চ তনয়ের ক্ষীণ “মা” “মা” বুলি 

ডুবে কি গে যায় নাই 

বিশ্বব্যাপী বাথার ক্রন্দনে ? 
ক্ষব্রিয়ের তাগুব মত্তত৷ 

দিনে দিনে পৃথিবীর বুকে 
কী সন্ত্রাস বিস্তারিল ! 

মাতা বন্দ্ধর! কী করুণ স্থরে 

নিশিদিন ত্রাহি আহি" রৰে 

ভরিলেন আকাশে বাতাসে 

বিষাদ বিলাপ-গীতি | 

পশে নাই কি গে৷ 

আত্মস্থখ-রুদ্ধ মর্যে তব? 

ক্ষমা কর, প্রভূ । 

: ক্ষমা! কি কোরব সখি, অপরাধ তো কিছু করনি । 

[ ভ্রৌপদী নিঃশবে কীদিতে লাগিলেন | 
যাদের তুমি ভালবামতে তাদের জন্ত যদি বেদনা অচ্তব না করতে তা হলে স্তে। 
তোমায় পাষাণী বলতেম। ব্যথ! থাকবে, কিন্তু থাকবে ন। মোহ, ব্যথায় আত্মহায! 

হয়ে কর্তব্য বিশ্বৃতি। সেইজন্তই তোমায় একটু মৃদু তিরস্কার করলেম, সথি। ভূমিই 
আমাকে ক্ষমা কর, পাঞ্চালী। 

আবার ;কবে দেখা হবে সখ। ? পুনরায় দর্শন পাৰ তো৷? 
ধন্ত তারা সখি, যারা ভারতবর্ষে এই বহু আকাঙ্িত শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের 

জীবন বলি দিয়েছে। বাঞ্ছিত ন্বর্গ তাদের, অমর কীতি তাদের । আর আরও ধন্তা 

সেই মহীয়সী ক্ষত্রিয় নারীগণ ধার! অল্লান বনে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা! ও অন্তান্ বান্ধবদের 
সেই আত্মত্যাগ ব্রতে উৎসাহ ও উদ্দীপন দিয়েছেন । অতি গরীয়সী তুমি আৌপদী। 

বীরকান্তা-_বীরমাতা তুমি । 

( যুধিতিরের প্রতি ) ধর্মপুত্র, চলুন তবে এইবার মহারাজ ধতরাষ্র, দেবী গান্ধারী, কুত্তী 
এবং অপরাপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করি । 

| সকলের প্রস্থান ] 



স্বাগত বিবেকানন্দ-যুববর্ষ 
স্তর শোভারানী মজুমদার 

ধানবাদ মাঁছলা কলেজের বাগুলা বিভাগের অধ্যাপিকা । 

১৯৮৫ শ্রীষ্টাৰ যৌবনের দাপট নিয়ে বীর 
সঙ্্যানী বিবেকানন্দের গৈরিক পতাকা হাতে 
আবিভূ্ত হবে, একথা আমি কেন অনেকেই 
আগে ভাবতে পারেননি । মন খারাপ করেই 

তো ১৯৮৪ খ্রীষ্টাৰ বিদায় নিল। মৃত্যু, কত 

অপম্ত্যু, কত হিংসা কত হানাহানি, কত 

রক্তপাত, কত চোখের জলের মধ্য দিয়ে ভেসে 

গেল ১৯৮৪ শ্রীষ্টাবটি। একটা শোক সামলাতে 

না সামলাতে এক রাগ ছুঃখ ও হতাশাজনক 

ব্যাপার আমাদের চিত্বকে উদ্বেলিত করে দিয়ে 

গেল। যাক্, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, 

অতীতকে নিয়ে বৃথা অন্থশোচন। করে কোন লাভ 

নেই। বর্তমানে আমাদের কি করা উচিত, সেটা 
করাই হল মন্ধয্ত্ব। বছরের শুরুতে আমরা 

চমকে উঠলাম--এই নবাগত বর্ধকে ধার নামাস্কিত 

করা হল তাকে আমর! তারুণ্য ও যৌবনের 
ঘনীভূত বিগ্রহ বলে জানি। তিনি স্বামী 

বিবেকানন্দ । বড় খুশির কথা। দেশ জুড়ে এবার 

নাকি কাজের মতন কাজ হবে। 

রেডিও খুললেই প্রায় এই গানট। বা এই 

গানের স্থরটা আমাদের হৃদয়কে বেশ নাড়। দিয়ে 

যাচ্ছে-_ভিধ্ধ গগনে বাজে মাদল নিয়ে উতলা 

ধরণী তল/চলরে চলরে চল ।” আমি মাঝ বয়সের 

থাকের মানুষ । কাজেই আন্তর্জাতিক যুব বরে 

যে-সব আনন্দযজ্ঞের আয়োজন হবে সেখানে 

আমার আমন্ত্রণ থাকবে না। তাতে অবশ্য ছঃথ 

বা হা-তাশ করার কিছু নেই। কেন না যৌবন 

কালটা বিধাতার বিশেষ প্রমাদরূপে আমার 

উপরও একদিন বধিত হয়েছিল। তবে সেদিন 

আমি এক! ছিলাম। কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 

হয়ে শক্তিকে নংহত করার স্থযোগ আমার আসে- 

নি। বন্ধন দুর্বার সহ না হয় আর” মুখে এই বুলি 

নিয়ে সার! দেশের, সার! বিশ্বের তরুণ-তরুণীরা, 
যুবক-যুবতীর1 ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু 

কোথায় তাদের মিলন হবে, কি তাদের কর্মপদ্ধতি 

হবে, কোন্ সঙ্কল্পে তারা ব্রতী হবে, কোন্ 

উদ্দে্টকে লক্ষ্য রেখে তার পথে অগ্রসর হবে, 

তার পরিকল্পনা কি আগের থেকে তৈরি হয়ে 

গেছে? 

জলে না নামলে সাতার শেখ! হয় না তা 

আমি মানি, পথে বেশ কিছুবার হোঁচট না খেলে 

চলা শেখা হয় না! সেটাও সত্য, কিন্তু এ যে দুর্বার 

যুব-শক্তি, স্থজনশীল নির্দিষ্ট পথেই একটা হদিশ না 

পেলে, এই অফুরন্ত শক্তির কি ভয়ানক পরিণাম 

হবে, নেকথ। আমার্দের একবার ভেবে দেখার 
দরকার। আমর! চঞ্চল আমর অদ্ভুত, আমরা 

নৃতন যৌবনেরই দূত'__যৌবনের এই দর্প ও 
অহঙ্কার নিয়ে বীরত্বের আতিশধ্য দেখিয়ে তালে 

তালে পা ফেলে চললেই তরুণদের চলবে না। 

তার্দের সামনে অনেক কাজ। 
কোন্ বছরকে কার নামে উৎসর্গ করা হবে, 

বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হবে, সেই পরিকল্পন! 
করে ও কত দিনের ব্যবধান বজায় রেখে তা করা 

হয়ে থাকে আমাদের জানা নেই। হঠাৎ যুদ্ধ 
বাধলে, যদ্দি সাত তাড়াতাড়ি সৈন্যদের আদেশ 
দেওয়া হয় অবিলম্বে সেই যুদ্ধের মোকাবিলা 

করতে--সে কজনে করা ছুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। 

তেমনই বেশ কিছুদিন সময় হাতে রেখে যদি 

ঠিক কর। হয়ে থাকে, অমুক বছরটা অমুকের 

নামে চিহ্িত করা হবে--তাহুলে ভবিষাতের 

কর্মন্থচীর একটা নিখুত মানচিত্র চোখের সামনে 

ভেসে উঠবে_+হৃপরিকক্পিত, হুগঠিত, সুচিন্তিত, 



৩২৬ 

পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়ণ করতে কারুর 

অন্থবিধা হবে না । শক্তি অপচয়ের কোন সন্তাবনা 

থাকৰে না। তান হলে বলগাবিহীন উদ্ভম, 
অফুরস্ত গ্রাণ-্রাচূর্ধ ও দুর্দান্ত শক্তির জোয়ারের 

মুখোমুখি দাড়িয়ে যদি ভাবতে হয় কোন্ কোন্ 
কাজে তার প্রয়োগ কর হবে, কিভাবে 'বনজন 
হিতায় বহুজন স্থুখায়' এর গতিপথে এই শক্তিকে 

চালিত করা সন্ভব+-সেই চিন্তা-ভাবনা 

অবকাশে, তবে সমুদ্রের অশান্ত-তরঙ্গের মতন এ 

শুধু তীরে আছড়িয়ে পড়বে মাত্র। 
পারমাণবিক শক্তির চেয়ে এই যুবশক্তি আরও 

প্রচণ্ড, আরও ভয়ঙ্কর । যর্দি আমর! মংহতি ও 
সংগঠনের কাজে এই শক্তিকে প্রয়োগ করতে 

না পারি, তাহলে আমাদের দুর্দশার অস্ত 
থাকবে না। 

এই পৃথিবীতে যা কিছু নৃতন আবিষ্কার ও 
স্ত্টি হয়েছে, হতে চলেছে ও ভবিষ্যতে হবে 

তার মূলে আছে নবীনের তৃষ্ণা, যে-তৃষণা জন্ম 
দিচ্ছে কত জিজ্ঞাসার । সেই জিজ্ঞাসায় তাদের 

অস্থির করে তুলছে, তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়তে হয় নান! অভিযানে । আমাদের কাছে 

ওরা অনেক কিছু বিন্ময়কর সৃষ্টি তুলে ধরবে এই 
বাজি রেখেছে ওরা আমাদের কাছে। যাক, 

সারা ছুনিয়ার মানুষ বড় আশা নিয়ে বসে আছে 
ওদের মৃত্যুপজয়ী হিসাবে দেখবে বলে। দেশকে 
নিজেদের করে পাওয়ার জন্য যেব দামাল 

সর্বন্বত্যাগী ছেলেদের আমর! একদিন পেয়েছিলাম, 
তাদের যদি আবার আমরা এই মিলনযজে খুঁজে 

পাই, তাহলে আমাদের আর আনন্দের পরিসীম 
থাকবে না। কোন যুবসন্মেলনে যদি স্বামী 

বিবেকানন্দের এশ্বরিক শক্তির ধারে কাছে 
আম। কোন তরুণকে আমাদের চোখে পড়ে 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ--ষ্ঠ সংখ্য। 

যায়, ঘদি দেখি কারুর মধ্যে নেতাজী, ক্ষুদিরাম, 

লালা লাজপত রায়, বাঘ! যতীন, বিনয়-বাদলের 

মুখের আদলটুক্কু আসছে, যদি কোন তরুণ 

বিজ্ঞানীর মধ্যে নৃতন করে জগদীশচন্ত্র বস্থকে 

খুঁজে পাই, তাহলে আশ্বাস ও ভরসা 
জাগবে--আবার আমরা বাচার মতন করে 

বাঁচব । 

যাদের কিছু হবে না৷ বলে আমরা দুরে সরিয়ে 

দিয়েছিলাম, অতীতকে ন্মরণ করে যখন ওদের 

কথায় কথায় ধিক্কার দিয়েছি, ও তাদের 

নৈরাশ্যের জগতে আরও ঠেলে দিতে সাহায্য 

করেছি, যাদের বেকার বলে ঘোষণা করে ওদের 

আরও ব্যর্থ করে দিয়েছি, সেই অপরাধের মাত্রা 

আর বাড়ালে চলবে না। ওদের অত্যন্ত কাছে 

টেনে নিয়ে, ওদের আত্তরিক ভালবেসে 

আমাদের বলতে হবে--তোমরাই আমাদের বল, 
তোমরাই ভরসা, তোমরাই ভবিষ্যৎ । এই চরম 

আশ্বাসের কথাতে ওদের বুকে চরম আস্থ। জেগে 

উঠবে, ওরা নিজেদের ভালবানতে শিখবে, 

নিজেদের শ্রদ্ধা করবে, নিজেদের আর নিঃশেষে 

নিশ্চিহ্ন করে তোলার জন্য জীবন-মরণ পণ করে 

বসবে না। ওরা নিজেদের চিনতে শিখুক, ওরা 
ভালবাক্কুক নিজেদের, ওরা কাজ করুক বাচার 

মতন বাঁচার প্রত্যাশ৷ নিয়ে, তাহলে আস্তর্জাতিক 

যুব বছরের সুদীপ্ত সার্থকর্্প আমরা দেখতে 
পাব। শক্তি, সাহস ও অভয়ের প্রতিমূতি স্বামী 
বিবেকানন্দের নামে এই যুববর্ধকে চিহ্নিত করার 
উদ্দেশ তখনই সার্থক হবে। আমরা একাস্ত- 

ভাবেই স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি_- 
যাতে তার পুণ্য নামান্কিত এই বর্ষ সর্বতোভাবে 

জয়যুক্ত হয়। স্বাগত জানাই বিবেকানন্দ 
যুববর্ষকে । 



বাঁকুড়া জেলার লৌকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ 
জীকৃষেন্দু চৌধুরী 

তথ্যান্যেষণ প্রাবষ্ধিক । 

ধর্ম পূজা 
বাকুড়ার যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর 

সর্বাধিক প্রাধান্য আছে তার মধ্যে 'বীকুড়া- 
রায়” বেশ স্থপ্রসিক্ধ। তিনিই ধর্মঠাকুর বলে 

মধ্য রাডঢ়ে প্রচারিত হয়ে আসছেন সুদীর্ঘ 

দিন ধরে। অনেকের মতে বীকুড়ারায়ে'র 
নামান্সারেই জেলার নাম হয়েছে বীকুড়। | 
কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন, মল্লরাজ বীর 

হাখিরের পুত্র বীর বাকুড়ার নামান্থদারে জেলার 

নাম হয়েছে বীকুড়া। ধর্মঠাকুরকে অনেকেই 
ধর্মরাজ বলেন। ধর্মবীজের সুনির্দিষ্ট কোন 
মৃতি নেই; বিভিন্ন আরুতির ছোট-বড় পাথরের 

হড়ি (যেমন কৃর্মাকৃতি ) ও শিলাখগ্ডই ধর্মঠাকুর- 
রূপে বাকুড়ার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পূজিত হয়ে 

আমছেন। গ্রামের শেষপ্রান্তে অথবা গ্রামে 

ঢুকবার মুখে সাধারণত বেলগাছের তলায় তাঁর 
পূজা করেন কর্মকারেরাই। ফাকা জায়গাতেও 
বেদীর মতন করে ধর্মঠাকুরের পুজা হতে দেখা 
যায়। এই বেদীগুলিকে স্থানীয় লোকেরা থান, 

অথবা 'মাড়” বলেন। পুজার পর কোন কোন 

জায়গায় মোরগ, কোন কোন জায়গায় পায়রা, 

আবার কোন কোন জায়গায় সাদ] ছাগল বলি 

দেওয়া হয়। আধা মাসের শেষ পুিমায় 
বেলিয়াতোড় (কেউ কেউ বেলেতোড় বলেন ) 
গ্রামে আবাঢ়ের শেষ পৃণিমায় ধর্মরাজের এক 
বিরাট উৎসব হয়। ধর্মরবাজের কাছে বিভিন্ন 

আক্কতির ছোট-বড় হাতি, ঘোড়া দেখতে পাওয়া 

যায়। শরশ্রীরামকঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে আমরা 

জানতে পারি যে, হুগলী জেলার কামা রপুকুর 
অঞ্চলেও অর্থাৎ শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দ- 

পুকুর গ্রাম তিনটিতেও “৬ধর্মঠাকুরের পৃজায়ও 

এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু 
এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্বের 
অন্যতম শ্রীধর্ম এখন কৃর্মমূতিতে পরিণত হইয়া 
এখানে এবং চতুষ্পার্খস্থ গ্রাম সকলে সামান্য পৃজ৷ 

মাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাদ্ষণগণকেও সময়ে 

এ মৃত্তির পৃজ1 করিতে দেখা! গিয়া থাকে । উক 
ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে 

পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের 

নাম--রাজাধিরাজ ধর্ম”, শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত 

ঠাকুরের নাম 'ঘাত্রাসিদ্ধিরাঁয় ধর্ম”, এবং মুকুন্দ- 
পুকুরের সিল্সাসীরায় ধর্ম । কামারপুকুরে 

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রথযাত্রীও এককালে মহা- 
সমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচুড়াসমন্থিত স্থৃদীর্ঘ 

রথখানি তখন তাহার মন্দিরপার্থে নিত্য নয়ন- 

গোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে এ রথ আর 

নিগিত হয় নাই। ধর্মমন্দিরাটিও সংক্কীরাভাবে 
ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ধর্মপপ্ডিত 
যজ্ঞেশ্বর তাহার নিজ বাটাতে ঠাকুরকে এখন 

স্থানীস্তরিত করিয়াছেন।” (শ্রীস্ররামকষ্ণলীলা- 
প্রসঙ্গ_ন্বামী সারদানন্দ, ১ম খণ্ড; পৃঃ ২৯)। 
বাকুড়াতে সাধারণত ডোম, চগ্ডাল, বাগদি, 

লোহার প্রভৃতি জাতিরাই এই পৃজ! করেন। 

বৃন্দাবনপুর গ্রামের ধর্শঠীকুরের নাম শ্যামবায়, 

ইন্দাসের বাঁকুড়ারায়, পৃথম্নীয় ধর্মঠাকুর, মুইদাড়ায় 
যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম। কোতুলপুরের কলাধর ধর্ম 

প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত। 
মনসাপুজ। 

মা-মনসাদেবীর প্রাধান্ত বাকুড়া জেলায় সব 

থেকে বেশি । শহরাঞ্চলের মানুষদের অনেকেই 

মনসাগাছের ডাল তুলসীতলায় পুতে কাচা ছুধ, 

নৈবেষ্ঠ ও কলা দিয়ে পূজ। করেন। প্রায় সব বর্ণের 
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মানুষেরাই মনসার পৃজ! ঘটা করে,করে থাকেন। 
'মা-মনসার পালন? কিন্ত সমাজের উচু এবং মিচু 
শ্রেণীর সকলেই পালন করেন এবং পূজা ও দেন। 

অবস্ত সমাজের উচু বর্ণের মানুষের! নিজেদের 
বাড়িতে মনসাপুজা করেন না। শ্রাবণ মাসের 

দশহরা” উৎসবের দিন থেকে আশ্বিনের শেষ 

সংক্রান্তি পর্যন্ত বাকুড়ার কোন ন! কোন গ্রামে 

মনসাপুজা হয়ই। দশহরার দিনে অনেকেই 

“কেলেকৌড়া” ফল খায় । লোকবিশ্বাম এইরূপ যে, 
এই ফল খেলে সাপে কামড়ালেও নাকি কিছু হয় 

না। “পাস্তাভাত, ও নয় রকম তরকারি খাওয়ার 

প্রচলন আছে মনসাপৃজার পরের দিনে। 

বিষ্পুর থেকে সোনামুখী বাসে যাবার 

পথে জয়কষ্ণপুর স্টপেজ | সেখান থেকে মাইল 

ছুই/তিন হেঁটে গেলেই চোখে আসে অযোধ্য 

_-বেশ বড় গ্রাম। লোকশ্রুতি এইরূপ যে, “এই 

গ্রামের নাম মল্লরাজাদের দেওয়া ।” অযোধ্যা 

গ্রামের মাঝে পাড়ায় দশহর1 উৎসব ও মনসা- 

পূজা দেখবার মতন। দশহর1 উৎসব শুরু 
হওয়ার চৌদ্দ দিন আগে কেবলমাত্র সধব। 

স্ত্রীলোকের! নির্জন দ্বারকেশ্বর নদ পার হয়ে 

ওপারে আমতলায় (স্থানীয় গ্রামবানীর| বলেন 

“টাই? ) গিয়ে একসঙ্গে নানারকম আচার- 

অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। একে বলা হয় “গিন্নী- 
পালন, উত্সব। এই উৎসব করতে যাওয়ার 

আগে গ্রামবাসী স্ত্রীলোকের! অর্থাৎ উপরপাড়!, 

নামোপাড়।ঃ মাঝোপাড়।, কামারপাড়।, কান- 

কেদোপাড়ার গিন্নীর মনসা-মন্দিরে এসে মায়ের 

পায়ে, মাথায় ফুল চড়ান। তার মধ্যে একটি 
ফুল মায়ের মাথ। থেকে আলগ! হয়ে পড়ে যায়! 

মায়ের মাথা থেকে ফুল না পড়লে গিশ্নীর] “গি্নী- 
পালন উৎমব করতে যেতে পারবেন না। 

স্থানীয় গ্রামবাসীদের মুখের কথা হল এটাই। 

একটি ফুল খসে পড়লেই তার! বলেন, 'মা অনুমতি 

উদ্বোধন | ৮৭তম ব্য-_্ষ সংখ্যা 

দিয়েছেন ।* মায়ের অনুমতি নেওয়ার পর এ 

ফুল নিয়ে গিয়ে “রাজার গিন্ীর হাতে দেওয়া 

হুয়। তিনি অনুমতি দিলে তবেই গিন্নীর। প্রণাম 

করে (ভক্তিভরে ) নদীতীরে যাত্রা শুরু 

করেন। কেন এই উত্সব? মানত পুরণের 
উদ্দেশ্তে। চিটাই,য়ে পৌছানোর পর ন্বান, 

খাওয়া-দাওয়া, গান, হাসি, হৈ-হুল্লোড়, কথাকলি, 
কথকতা, রঙ্ষ-রস, রাধাকৃষ্ণ সেজে অভিনয়, 

রাম-লক্ষ্ণ-সীতার অভিনয়ও করেন গিশ্লীরা। 

স্বানীয় লোকেদের বিশ্বাস_-এই দিন প্রত্যেক 

গিন্নীই হয়ে যান মা-মনসাদেবী | দশহরার দিনে 

বালতিতে করে গোবর গুলে অনেকেই গৃহের 

চারদিকে বৃত্তরেখা টানেন। একে বীকুড়াবাসীরা 

দ্শর বেড়ি” নামে অভিহিত করে থাকেন। 

আকুড়িয়া গ্রামের ডোমদের দিয়ে অযোধ্যা- 

বাসীরা মনসাপৃজ! সম্পন্ন করান। চিরকাল 

ধরে তাই করে আসছেন। ভক্তরা মনসার 

ঘট মাথায় চাপিয়ে চব্বিশ ঘণ্ট1 নৃত্য করছে, 

এটাও এক দেখবার জিনিস। এছাড়া আছে 

“অগ্রিবার। মন্ত্র ॥ অগ্নিবারা মন্ত্র আর কিছুই নয়, 

মা-মা” বলে চীৎকার করতে করতে পা দিয়ে 

জ্বলন্ত আগুন নেভানে৷ হয় বলেই এর নাম 

অগ্নিবারা মন্ত্র । দশ ফুট লম্বা ছু ফুট চওড়। 

নালার আকৃতি বিশিষ্ট জায়গায় (মাটির উপরে ) 
কাঠকয়লার লাল টকটকে আগুন রাখ! হয়। 

সেই আগুনের উত্তাপ অর্থাৎ আচে পঞ্চাশ হাত 

দুরে দাড়ালেও মুখ ঝলসে যায়। অথচ ভক্তরা 

অনায়াসে প দিয়ে সেই আগুন নিভিয়ে দেন। 

দশ ফুট লম্বা জায়গাটির এ-প্রান্তে একটি পদ্মপাতা 

এবং ওণ-্প্রাস্তে একটি পদ্মপাঁতা রাখা হয়। পক্স- 

পাঁতার উপর সামান্ত দুধ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। 

তারপর ভক্ত পদ্মপাতার উপর পা দিয়ে “মামা? 

বলে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে, আবার ও-প্রান্ত 

থেকে এ্রান্তে চলাফের৷ করতে থাকেন খালি 
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পায়েই! দশহরার দিনে এই উৎসবটি হয়। 

বর্তমানে এ জিনিন খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। 
শুনেছি, আগে নাকি ৪০৫০টা এরকম অগ্নিকুণ্ 

থাকত। মা-মনসার পুজা যে সমস্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরা বেশি করে থাকেন তাদের মধ্যে বাউরি, 

হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, খয়রা, করঙ্গা, কেওট, 

লোহার, নাপিত, জেলে, শাখারি, হাজরা, শু'ড়ি, 

মুচি, মাল, মাহাতো, মেটে, তিলি, ভূমিজ, 

কুমোর, ছুতোর প্রতৃতিরাও আছেন। 
মনসাপুজা উপলক্ষে বীকুড়াতে মনসাযাত্রা 

অর্থাৎ মনসামঙ্গল, মনসাগান প্রভৃতি হয়ে 

থাকে। এখানকার লোকেদের কাছে মনসা- 

যাত্রা খুবই জনপ্রিয় । প্রতি বছর একই পাড়াতে 
একই যাত্রা ; দল হয়তো ভিন্ন, কিন্তু কাহিনী 

একই, কোন বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তবুও বেশ ভিড় 
হয় | বীকুড়া শহরের অন্তর্গত রামপুর তাতি- 

পাড়াতে গোটা শ্রাবণ মাস ধরে রাব্রিবেলায় 

মণসামঙ্গল গান গাওয়া হয় । এখানে যে মনসার 

চালিটি দেখতে পাওয়! যায় সেটিও খুব সুন্দর । 

তাতিপাড়ার বাসিন্দারা বলেন, 'পীচমুড়ার 

শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করানে! হয়েছে, প্রায় 

সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা! চালিটির তিনটি খাজ অর্থাৎ 

তিনাট থাক্; কতকটা গোলারৃতি ঘোরানে 

সি'ড়ির ন্তায়। কিন্তু থাকৃগুলে। খুব একটা চওড়। 

নয়; সেই কারণে সিঁড়ির সঙ্গে তুলনাও ঠিক 
চলে না। চালিটির একেবারে শীর্দেশে কাতিক- 

ঠাকুর ময়ূরের পিঠে চড়ে হাতে ধন্থক বাণ নিয়ে 
বসে আছেন। মাঝের থাকে ত্বিভঙ্গমুরারী 

বঙ্কিমঠামে রাধার দীড়িয়ে আছেন; তার 
নিচের খাজে বা থাকে কালো রঙের মনসামৃতি। 
চোখ জলজল করছে-সোনার তৈরি। নাকের 

নাকছাবিটিও সোনার | মনসা-চালির ছুপাশে মা- 
মনসার সুজন সখী দীড়িয়ে আছেন। তাদের 

চোখগ্ুলিও সোনার । গাচমুড়া গ্রামেও ঠিক এই 

বাকুড়া জেলার লোকসংস্কতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ ৩২৩ 

ধরনের মনপার চালি দেখা যায় 

বাকুড়৷ শহর থেকে একুশ কিমি দূরে পাঁচ- 
সুড়। গ্রাম। ( কেউ কেউ বলেন পাচমোড়। |) 

এখানকার শিল্পীদের পরিচয় আজ আর কারোরই 

অজানা নয়। 'মনসার চালি', 'মনসার বারি” ; 

টেরাকোটার হাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ধাদের 

সামান্যতমও পরিচয় আছে, তারাই এক নজরে 

বলে দিতে পারেন, এটা কোথাকার ঘোড়।। 

সৌন্দর্যের যোলকল! যেন পূর্ণ হয়েছে এই সমস্ত 
শিল্পনিদর্শনের মধ্য দিয়ে। পাঁচমুড়া ও রাজ- 
গ্রামের ঘোড়ার থেকেও আরও বেশি স্থন্দর ও 

শৌখীন ঘোড়া দেখা যায় স্যান্গরা গ্রামে । 
মনসার চালি নির্মাণে কিন্তু পাঁচমুড়ার শিল্পীরা 
আজও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বহন করে চলেছেন। 

সে যাই হোক, বাকুড়ার শিল্প একট! স্বতন্ত্র 

প্রবন্ধের বিষয়বস্ত। 

মনসাপুজা উপলক্ষে বিষুণুরে “বঝীপান' 
উৎমব (সাপখেল। ) দেখানো হয়। মল্পরাঁজ- 

বাড়ির সামনের রাস্তায় বিভিন্ন দল নানারকমের 

সাপ নিয়ে খেল! দেখিয়ে, দর্শকদের মন আকৃষ্ট 

করে 'ঝাপান”? সম্পন্ন করে। যে সমস্ত সাপ 

এনে এখানে খেল! দেখানো হয় তার মধ্যে ময়াল, 

চিতি, অজগর, সাদা খরিস অর্থাৎ দুধে খরিস, 

কাল খরিস, বড়া, গোখবে। প্রভৃতি । বাকুড়ায় 

দশহরার দিনে ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায় এবং মেয়ের! 

সই পাতা-পাতি করে, অর্থাৎ বন্ধুত্ব হ্ত্রে আবন্ধ 

হয়। বিষুপুরেও এর খুব প্রচলন। এখানে মা-মনস। 
আবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামেও পৃজিত 

হন ;ফেমন--পদ্ম।, বিষহরি, বেহুলা, কালনা গিনী; 

অযোধ্যাগ্রামে মা-মনসাদেবীকে “কালীবুড়ি' বল৷ 

হয়; বিষড়াগ্রামে তিনি “বিষহরি+, লাপুড় গ্রামে 

তিনি 'লাপুড়সিনি', রাউত্খণ্ডে তিনি 'জগৎ-গৌরী, 
( জয়পুর থান1 ) নামে পরিচিত। “জগৎ-গৌরী 

সর্পবিভূষিত জৈন তীর্ঘস্কর পার্শনাথের মৃতি হলেও 
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ইনি সর্পদেবতারূপে পূজা পেয়ে আসছেন । মা- 
মনসারই আর একরপ হুল 'জগৎ-গৌরী” এই 
লোকবিশ্বাস আজও গ্রামবাসীদের হৃদয়ে 

বর্তমান । তাই তার] বিন। প্রতিবাদে সর্পদেব্তার 

পৃূজ| করেন ভক্তিভরে । লাপুড় গ্রামের 'লাপুড়- 

দিনি'ও বর্তমানে মনসারূপেই পৃজিতা । এ- 

ছাড়াও শ্তামনগরে তিনি 'জগৎ-গৌরী”, রাহ 

গ্রামে তিনি “মনসা”, ফুলকুসম। গ্রামে তিনি 

“মনসা” নামেই পৃজিত| | ফুলকুসম। গ্রামের মনসা- 
পূজা দেখবার মতন। মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত 

হওয়ার আগে- খ্রীহীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 

বাংলায় তুকাঁ আগমনের বনু পূর্ব থেকেই বাঁকুড়া 
জেলায় মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব প্রভৃতি পূজা পেয়ে 

আসছেন। ডঃ আশ্ততোষ ভটাচার্য তাঁর “বাংলা 

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থে (পৃঃ ২৭৯) 

বলেছেন, 'পরীষটীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বেই মনসা- 
পূজা এই দেশের সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিল ।, 

মিনিপুজা 
সিনিদেবীর সাধারণত কোন প্রতীক 

নেই। অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আর্দিবাসী 

সমাজের মধ্যেই এই পুজার বেশি প্রচলন। 
ওন্দা, ছাতনা, পাঁচাল প্রভৃতি গ্রামে সিনি 

দেবতার পৃজা হয়। সিনির পূর্বে অন্ত কোন 
না কোন শব্ধ ঘুক্ত থাকবেই : যেযন- লোধো- 

সিনি, মদনা সিনি, পঞ্চ-সিনি, পদ্ম-সিনি, 

মোড়ো-সিনি, কয়া-সিনি, শালবাই-দিনি, কুমান- 

সিনি, ভোদো-সিনি প্রভৃতি । বীকুড়া গঙ্গাজল- 

ঘাটি থানার মাজমুড়! গ্রামে (রামহরিপুর 
রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের সন্নিকটবতাঁ ) 'মা- 

দীঘল-সিনি'র পৃজা! বেশ ঘটা করে হয়। গ্রামের 
উত্তরদিকে মাঠের মাঝখানে একটি কালো 
রঙের পাথর (১ ৬) শুয়ে আছেন ; তিনিই 

হলেন 'মা-দীঘপ-সিনি'। তার সামনে ছোট- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ-_-৬ষঠ সংখ্যা 

বড় হাতি-ঘোড়াও রয়েছে । শশ্যরক্ষাকারিণী 

দেবী হিসাবে এখানে তিনি উচ্চ ও নিয় সকল 

বর্ণের মানুষের কাছ থেকেই নিধিবাদে পুজা 
পেয়ে আসছেন। সমস্ত ফসল বাড়িতে তোল।৷ 

হয়ে যাওয়ার পর শেষদিনে ( বসরে মাজত 

একদিন) এ'র পুজা হয়। স্থানীয় লোকের। 

বলেন, ডেনি আনার দিনে । এছাড়াও 

বাকুড়ার সোনাতপল গ্রামের পশ্চিমে পলাশ- 
গাছের তলায় “সোনা-সিনি” থানে ৬৭ ইঞ্চি 
পাথরের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের 

মুখের আদলে গঠিত, কিন্তু ঠিক বুদ্ধমৃতি নয়_- 
মুখ নয়। তিনিই “সোনা-সিনি' নামে পৃজিতা। 

সিনি মূলত: বৌদ্ধদের দেবতা সেকথ৷ 
পঙ্ডিতেরাই প্রমাণ করেছেন । তার! ছান্দারের 

গ্রামদেবী “জঙ্গাল-দিনি'কে বৌদ্ধদের ধনৈশ্বর্ষের 
দেবতা 'জন্বলদেব বলে অভিহিত করেছেন । 

তারা রাউৎথগ্ডের জগৎগৌরী এবং পাঁচাল 
গ্রামের “চুগ্ডা-সিনি'কেও বৌদ্ধতস্ত্রের দেবদেবী 
বলে অভিহিত করেছেন। একসময় ভগবান 

গৌতম বুদ্ধদেব ভারতবর্ধ পরিভ্রমণে বেরিয়ে- 

ছিলেন সেকথা আমাদের দেশের ইতিহাসে এবং 

বৌদ্ধধর্মগ্রস্থ ত্রিপিটকেও উল্লিখিত আছে। 

এতিহাসিক পগ্ডিতগণ একবাক্যে স্বাকার 

করেছেন যে, রাঢ অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধরা 
অবস্থান করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই 

বলেন, শুশুনিয়া নামটি বৌদ্ধদের দেওয়া, 

বৌদ্ধ শব্ধ 'সংক্্মারো” থেকে শুশুনিয় নামটি 
এসেছে। ছাতনা থানার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত 
শুশতনিয়া পাহাড়ের (উচ্চতা ৪৪ মিটার) অদূরে 
একখান! ছোট গ্রাম কটরা,_কটরা গ্রামের 

“মেনাপতি” পদবীধারীরা আজও ভগবান বুদ্ধের 
পূজা করেন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মীবলম্বী। এই সমস্ত 
স্থত্রেই পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত ধারণাগুলিকে 

কিছুতেই অমূলক বল! যেতে পারে না। বৈতাল 
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গ্রামের 'ঝগড়াই-সিনি'ও বৌদ্ধ দেবাংশী অর্থাৎ 

দেয়াসী। এছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ- 
বিষুটপুর শাখা অফিসে ডিহর গ্রামে পাওয়। যায় 

নানা বুদ্ধমৃতি এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত 
অমংখ্য জৈনমূতিও সংরক্ষিত আছে। সোনামুখী 
থানার স্থবর্মুখী মন্দিরটির (বহু পুরাতন) 

ভিতরে আজও বুদ্ধমৃতি প্রতিষ্িত রয়েছে । এই 
সব দেখেশুনে স্বভাবতই মনে হয়, মধ্য রাঢ় 

অঞ্চলে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তো 
ঘটেইছে, এমন কি অনার্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য 
মংস্কতিরও সংমিশ্রণ ঘটে গেছে । আর তান 

হলে উল্লিখিত ব্যাপারগুলিও কখনই ঘটত না বা 

সম্ভব হত না। [তৎকালীন যুগে বাঙালী 

মানমিকত! এইভাবেই গড়ে উঠেছিল, সেই 
কারণেই এসব সম্ভব হয়েছিল এবং আজও সেই 

হৃত্রধার ক্ষীণ পরিমাণে বাঙালীর মধ্যে বতমান 

রয়েছে, তা এ সমস্ত গ্রামের মানুষদের কাছে 
গেলেই জানতে পারা যায়। 

খাটুপূজা 
লোকবিশ্বীন এইরূপ যেঃ ইনি নাকি চর্শ- 

রোগের দেবতা । ফাস্গন সংক্রান্তির তোর- 

বেলায় অনেক গৃহস্থ বাড়িতেই এই পৃজা হয়ে 
থাকে। বাড়ির চৌহদ্দি সীমানার বাইরে অথবা 
জলাশয়ের ধারে পূর্বদিকে অথব উত্তরদিকে মুখ 
করে পূজা করা হয় ঘাটুদেবীর। কাঠের 

আগুনে যে মাটির হাড়িটিতে করে দীর্ঘদিন 

গৃহস্থের ভাত রান্ন! হচ্ছে সেই হাড়িটির মুখের 
অংশকে ভেঙে ফেল! হয়। মনেই ভাঙা হাড়িটির 

উপর গোবর দিয়ে ঘণটুমৃত্তি তৈরি করা হয়। 
মাটির হাতি, ঘোড়া কিন্তু এর কাছে থাকেন 

শা। থাকেন না বললাম এই কারণেই যে, 
এখানকার লোকে পোড়ামাটির ছোট-বড় হাতি- 
খোড়াগুলিকে দেবতাজানে পূজা করে থাকেন। 
ঘাটুমুতির উপরের অংশে সি'দুরের টিপ দেওয়া 

বাকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ ৩২৫ 

হয়। ঘাটুমূৃতির সামনে হলুদে ছোপানো। 

(ক্ুমালারৃতি ) বস্ত্রথ্ড রাখা হয়। পুজার 
শেষে গৃহের সকলকে ব্রতিনীর। এ বন্ত্রথণ্ড দেহে: 

ছুঁইয়ে দেন। ব্লপাতা, দুর্বা ; বুনো৷ ফুল (ভাট, 

ঘণটু, আকড়) ভিন্ন অন্য কোন ফুলে সচরাচর 
পূজা হয় না। পূজার শেষে ছুতো হাড়ির মতন 

পোড়া কালো হাঁড়িটিকে বাচ্চা ছেলেকে লাঠি 
দিয়ে ভাঙতে বলা হয়। হাড়ি ভেঙে দিলেই 

পূজা শেষ। মাটির প্রদীপটি কিন্তু সারাদিনই 
জলে। ত্রাঙ্গণ, কায়স্থ লহ বাকুড়ার প্রায় সমস্ত 

বর্ণের মানুষই এই পুঁজ করে থাকে । এদিন 

বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের। বাড়ি বাড়ি 

প্রদক্ষিণ করে চাল সংগ্রহ করে রাত্রে ভোজের 

মতন করে । তোজ খেতে যাবার আগে বাড়ির 
মায়ের! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে কাজল 
পরিয়ে দেন এ হাঁড়িতে (ভাঙা অংশ) তৈরি 

কাজল থেকে, নিজেরা্ড পরেন। লোকবিশ্বাস 

এই ভাঙা হাড়িতে কাজল পেতে পরলে চোখের 

রোগ হয় না কখনও। আর এ ছোট ছোট 
ছেলের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল চাইবার 

আগে স্থুর করে বলে-_ 

“আলুর মালুর চাল দাও গো 
না দেবে তো খোস লাও গো।, 

অর্থাৎ এ থেকেও সহজেই বোঝা যায় যে, ইনি 

চর্মরোৌগের দেবতা ছাড়। আর কিছু হতে পারেন 

না। কিস্ত সব থেকে আশ্চর্য কোন সশব৷ 

মন্ত্রোচ্চারণ কর। হয় না । এত আয়োজন সত্বেও ! 

ঘেটুপুজ। 
ঘাটু ও ঘেটু মূলতঃ একই দেবদেবী। কিন্ত 

ঘেটুপূজা যারা করেন (সাধারণত বাউরি, 
হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, রজক ) তার] ঘণটুকে 
আলাদ! দেবী বলে স্থচিত করতে চেয়েছেন । 

শহুর বীকুড়ার কমরাঁর মাঠ অঞ্চলের বাউরিদের 
বৃক্তব্যও তাই। এখানের একদল লোক ফাস্তন 
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সংকাস্তিতে ঘেট্পূজা করেন, আর একদল 
লোক চৈত্র সংক্রাস্তির দিনে করেন, কিন্তু এনিয়ে 
তীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। সাধারণত 
পাচ থেকে সাত ইঞ্চি ব্যাস বিশিই গোবরের 
ডেলাকে গোলাকৃতি করে পাকিয়ে ছুটো 

ঘি'চি কড়িকে ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ করে 
নেন; তারাও মন্ত্র পাঠ করেন না, কিন্তু তবুও 
বলেন ঘাটু ও ঘেটুভিন্ন দেবতা । সোনামুখী 
থানার অন্তর্গত মাঝির ভাঙ গ্রামের অনেকেরই 
বক্তব্য : “তুমুখে ব্রন্মা আর পঞ্চানন শিব কি 
কখনও এক হতে পারেন? ঘাটু গৃহের শাস্তি 
আনেন, আর ঘেটু দেহের শাস্তি আনেন। আরও 
শুনবে তুযু আর ইতু আনেন আত্মার শাস্তি। 
বাকুড়! শহরের মহাকাল ভৈরব-সাধক রবীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও এই কথাই শোন! গিয়ে- 
ছিল। দে যাই হৌক, শহর বাঁকুড়ার বিভিন্ন 
বাউরি পাড়! অঞ্চলে পাড়াপরিক্রমা করে চাল, 
পয়সা তুলবার সময় ছেলের দল যে গানটি গায় 
সেটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে__ 

'চোত মাসে চতুর্দশি/ঘেটুর কপালে চন্দন 
ঘষি ॥/আয়রে ঘেটু লড়ে/ঘোড়ার উপরে 
চড়ে ॥/ঘেটু গুড় গুড় বাণ্চ বাজে/তার সইতে 
পোলুই নাচে ॥/পোলুই এর আগে ভরা/ 
তার সইতে হুরিয়া চড়া ॥/হরিয়৷ চর! লথিন্নর| 
হালের, উপর হাল ধর ॥/সে হাল কুথাকে 
যায়/রউহ্থ'ন ঘাটাকে যায় |/রউহ্ন'ন ঘাটায় 
কি কি বিকা/রউন্থ'ন মামারভাগ্ডার বিক! ॥| 
মামার ভাঙার লুঝ/আমার ভাগ্ার হুব ॥| 
শখ শাখ শাখের জোড়/পায়রা কিনব 
বত্রিশ জোড় ॥/আয় পায়রা ডাক দিয়ে/ধোবা 

ঘাটে জল খেয়ে ॥মোষ পড়ল দড়াম দিয়ে ॥ 

এই ছড়াটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খড়ের মোটা 
বিচাল-দড়িটিকে গায়ের জোরে মাটিতে চাবুক 
মারে। কেন দড়িটি দিয়ে চাবুক মারা হয়? 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--ঠ সংখ্যা 

সে প্রশ্নের কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাবে না 
তারা শ্তধু বলে, হয়; এরকম করতে হয়; পূর্ব- 
পুরুষদের নিয়ম। গৃহস্থ বাড়িতে ছেলের দল 

মালিতে (ছোট টুলের ম্যায় আকৃতি বিশিষ্ট 
কাঠের জিনিস; পিড়ে নয় কিন্তু) ঘেটুকে বসিয়ে 
ঢুকবার লময় বলে-_ 

“আশে পাশে লিয়াল দড়ি 
ঘাটু যাচ্ছে গিরস্থ বাড়ি।, 

গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে চাল দাও, পয়স। দাও প্রভৃতি 
না বলে আবার আর একটি ছড়ার ন্তায় পদ্য 
বলে-_ 

“সিন্দুর থাকতে দেয় না দিন্দুর/তার বৌ 
হয় চালের ইছুর/বোল্ হরি বোল্ রাম ॥ 
তেল থাকতে দেয় না তেল/তার বৌ করে 
ভেল তেল) / বোল্ হরি বোল্ রাম/চাল 
থাকতে দেয় না চাল/তার বৌ করে উত্াল 
পাথাল )/বোল্ হরি বোল্ রাম” 

“বোল হরি বোল্ রাম” কথাটি প্রত্যেকেই বলে 
স্থর করে; কিন্ত অন্য বাক্যগুলি কেবলমাত্র 

একজন স্থুর করে বলে। 

বিষুঃপুজা 
'পোখরনা'র রাজা চক্জবর্ষা বিষুধঃর উপাসনা 

করতেন তা আমরা শ্শুনিয়ায় আবিষ্কৃত 
শিলালিপিটি থেকেই জানতে পারি। বাঁকুড়ার 

জনমানসে জৈন বৌদ্ধ প্রভাব লুণ্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রায় বিষ বান্থদেব পূজার প্রচলন ঘটেছে 
(আন্গ্মানিক তৃতীয়-চতুর্থ শতকে ) তা বেশ 

বোঝা যায়। এক্তেশ্বর শিবমন্দিরের অঙ্গনে 

সপ্ত-নাগছজজ ও দ্বাদশতৃজ 'খাদারানী"মৃতিটি 
আসলে ঝিষ্ুমৃতি। সত্যনারায়ণপুজার দাখে 
বিষ্ণুর পুজা এখনও অনেকেই করে থাকেন। 
উচ্চবর্ণের মাস্থষেরাই সাধারণত এ'র পুজা করে 
থাকেন। [ক্রমশঃ] 



শিবম হিয়ঃ 
রপপ্ডপতি ভট্টাচার্য 

[ বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

৯। ঞ্রবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপরত্ধ্কবমিদং 

পরো৷ ধৌব্যাত্ৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্ত- 

বিষয়ে । 

সমস্তেৎপ্যেতশ্মিন পুরমথন তৈবিশ্মিত ইব 
স্তবন্ জিহ্েমি ত্বাং ন খলু নস্থ ধষ্টা মুখরতা ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা: কশ্চিৎ (সাংখ্যপতঞ্জলি 

মতান্ুসারী ) সর্বং ( সমগ্রং) জগৎ ঞরবং € জন্ম- 

নিধনার্দিরহিতং ) ( সর্বদা সৎ এব) গদতি (ব্যক্তং 

বদতীত্যর্থঃ ) তথা! অপরঃ (অন্য: স্থগতানুবর্তী ) 

সকলমিদম্ অঞ্রবম্ (ক্ষণিকমিতি ) গদতি। পরঃ 

(তাফিকঃ) সমস্তেহস্মিন জগতি ধ্রৌব্যাধৌব্যে 
( নিত্যানিত্যত্তে ) ব্যস্তবিষয়ে ( ভিন্নধর্মবতিনী ) 
গদতি ( নৈয়ায়িকানাং মতান্ুদারেণ আকাশ- 
কালাদি চতুষ্কপৃথিব্যাদি চতুক্ষপরমাণবশ্চ নিত্যাঃ 

কিন্তু তেষাং কার্ধদ্রব্যানি চাণিত্যানি)। [হে 

পুরম্থন! তৈ: (প্রকারৈঃ, কারণৈ্বা) অহ্ং 

বিশ্মিতঃ ইব]। অতঃ ত্বাংস্তবন্ ন জিহ্েমি। 

খলু নন্ধ (নিশ্চিতং ) মুখরত] ( বাচালত] ) ধৃষ্ট 

( নির্লজ্জ) (মুখরতা এব লঙ্ভামপহরতি ইত্যর্থ:)। 

ভাবাহবাদ : সাংখ্য ও পতঞ্রলির মতানুদারী 

বৈদান্তিকগণের ভাব্ধারান্ুযায়ী জগৎ নিত্য ও 
অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বৌদ্ধ পপ্ডিতগণের মতে 

জগৎ অনিত্য ; আবার নৈয়ায়িকগণের মতে 
জগৎ নিত্য ও অনিত্য ছুইই (স্থুলরূপে অনিত্য 

আবার পরমাণুরূপে নিত্য )। হে ব্রিপুরারি ! 
এই জগতে সকলেই তোমার গুণম হিমাকীর্তনে 
বিস্মিত ওস্তভ্ভতিত। তাই তোমার স্তবকরণে 

আমি লজ্জিত নই। বাচালের লজ্জ! থাকে না। 

১০। তবৈশ্বর্ষং যত্তাদ্ যছুপরি বিরিঞ্িহরিরধঃ 
পরিচ্ছেত্তং যাতা বনলমনলম্ন্দবপুষঃ | 

ততো! তক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণত্ত্যাং গিরিশ যৎ 

স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তিন্ন ফলতি ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : হে গিরিশ! উপরি বিরিঞ্চিঃ 

হরিঃ অধঃ যত্বাৎ অনলক্কন্দবপুষ;ঃ তব এরশ্বর্ধং 
পরিচ্ছেত্তং যাতৌ অনলং (ন অলং)( ন 
পরিচ্ছেত্বং সমর্থ; ইত্ার্থঃ)। ততঃ তক্তিশ্রদ্ধা- 
ভরগুরুগৃণত্তাং ( ভক্তিশ্চ শ্রদ্ধা চ তয়োঃ ভরঃ 

অতিশয়ঃ) তেন গুরু (অেষ্ঠং; নিরতিশয়ং ) 
যথা তথ গৃণত্ভাং (স্তবস্ত্যাং ) তাভ্যাং সহ 
স্বয়ং তস্থে (প্রকাশয়তি স্ম)। তব অন্ুবৃত্তিঃ কিং 

ন ফলতি? ( অপি তু ফলত্যেবেত্যর্থ; )। 

ভাবান্থবাদদ : অগ্নিপিগ্ত বপুবিশিষ্ট তোমার 
দেহের পরিমাপ করিতে সচষ্ট হইয়াও ক্রন্ধা 

এবং বিষুত তোমার মহিমার হয়ত্ত/ করিতে 

সক্ষম হন নাই। অনন্তর তাহাদের ভক্তি ও 

শন্ধার গুরুত্বের প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্তে তুমি 
তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াছিলে। 

তোমার অঙন্থগমন করিলে কি ফল লাভ ন৷ 

হয়? 
১১। অযত্বাদাপাস্ঠ ব্রিতৃবনমধৈরব্যতিকরং 

দশীস্তে যদ্বাহূনভূত রণকগু.পরবশান্। 
শিরঃপন্নশ্রেণীরচিত চরণাস্তোরুহবলেঃ 

স্থিরায়ান্বস্তকেস্ত্িপুরহর বিক্ষুজজিতমিদম্॥ 
অন্থয়মুখে ব্যাখ্য। : হে ব্রিপুরহর ! দশাস্যঃ 

অযত্বাৎ ( অনায়াসেন ) অবৈরব্যতিকরং [ ন 
বিষ্যতে বৈরন্য ( বিরোধন্ত ) ব্যতিকরঃ (কারণং) 

যত্র তৎ তথা ] ভ্রতুবনমূ আপাগ্ঘ (প্রাপ্য ) যৎ 

রণকণ্ডপরবশান [ রণায় (ষুদ্ধায়) কণু,; 

(খর্জরতি স্পৃহা) ইতি যাবৎ তয়া পরবশান্ 
(তদধীনান্) |] বাতন্ অভৃত (ধৃতবান্)। 



৩২৮ 

শিরঃপক্সশ্রেণীমরচিত-চরণাস্তোরতহবলেঃ [ শিরাং- 

স্তেব পল্লানি তেষাং শ্রেণী ( পংক্তিঃ ) তয় রচিতঃ 

(কল্পিত: ) চরণাস্তোরুহয়োঃ ( পাদপন্ময়োঃ ) 

বলিঃ ( উপহারঃ ) যন্তাং সা তথা ] (রাবণেন 
হি নবভিঃ শিরোভিঃ স্বহস্তরুত্ৈঃ শস্ভোরুপহারঃ 

কৃতঃ ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধম) তব স্থিরায়াঃ 

(নিশ্চলায়াঃ) ভক্তেঃ হইদদং বিশ্ষংজিতম্ 

(প্রভাবোহয়মিতি ভাবঃ )। 

ভাবাহ্ুবাদ £ ত্রিতুবন অনায়াসে শক্রবিহীন 

করিয়াও দশানন রাবণের বাহুতে সমরকণ.য়ন 

স্পৃহা বিদ্যমান ছিল। দশানন তাহার দশমস্তক- 

রূপ-পদ্মশ্রেণী তোমার চরণে পৃজোপহাররূপে 
অর্পণ করায় তোমার প্রতি তাহার ভক্তির 

পরাকাষ্ঠাই দেখানো হইয়াছিল, অর্থাৎ রাবণ 
নিজমন্তকশ্রেণীরপ পদ্ম তোমার চরণকমলে 

উপহার দিয়! যে-তক্তি প্রকাশ করিয়াছিল সেই 
নিশ্চল তক্ভিপ্রভাবেই ত্রিভুবনকে শক্রহীন রূপে 
জয় করিয়াও তাহার বাহুসকল যুদ্ধনামর্থ্যহীন 

হয় নাই। 

১২। অমুয্য ত্বখসেবাসমধিগতপারং তুজবনং 

বলাৎ কৈলাসেহপি তব ধিবসতৌ বিক্রময়তঃ 
অলভ্যা পাতালেহপালসচা লিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি 

প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ফ্রবযুপ চিতো৷ মুহ্থতি খলঃ ॥ 

অনয়মুখে ব্যাখ্যা : ত্বৎখসেবাসমীধিগত সারং 

ভুজবনং (ত্বখসেবাপ্রাপ্তাধিক বাহুবলং) 

ত্বদধিবসতৌ কৈলাসেহপি বলাৎ বিক্রময়তঃ 
(বিক্রম. প্রকাশয়তঃ ) ত্বয়ি অলসচালিতাঙ্ষ্ঠ- 

শিরলি (সতি) (ত্বয়ি অলসভাবেন স্বীয় 
অঙুষ্ঠাগ্রভাগঃ চালিতক্ৃতে সতি) পাতালেহপি 
অমুস্ত অলভ্য। প্রতিষ্ঠা ( অসম্ভবাবস্থানম্ ) 

আসীৎ। খলঃ উপচিতঃ ( সমৃদ্ধিলাভযুক্তঃ ) 

গ্রবং মুহৃতি ( পূর্বকথাবিস্থতে। ভবতি )। 
( ভগবত্প্রপাদাসার্দিতবলেন রাবণেন স্ববল- 

পরীক্ষার্থং ভগবঙ্লিবাসস্যাপি কৈলাসম্য উৎ্পাটনম্ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--্ঠ সংখ্যা 

আরব্ধম। ততশ্চ পার্তত্যা ভীতয়া প্রাধিতো 
ভগবান্ কৈলাসম্ত অধোগমনার্থম অঙ্গুষ্ঠমান্রং 

শনৈর্যাপারয়ামাস। তাবম্মাত্রেণেৰ ক্ষীণবলো 
রাবণঃ পাতালং প্রবিবেশ, পুনশ্চ ভগবতা৷ করুণয়া 

সমুদ্ধত ইতি পৌরাণিকী বার্তা । ) 
ভাবাহ্বাদ : শিবসেবাপরায়ণ অধিক বলে 

বলীয়ান্ রাবণ তোমার স্বীয় বাসভূমি কৈলাসে 
গমন করিয়া তোমার কৈলাসকেই বিক্রমদ্বারা 

স্বদেশে আনয়ন করিতে কৃতদক্বল্প হইলে তুমি স্বীয় 
অন্ুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বার তাহাকে পাতালে প্রেরণ 

করিয়া সেই স্থানে যে প্রতিষ্টা তাহার পাওয়। 

উচিত নয় সেই প্রতিষ্ঠা তাহাকে প্রদান 

করিয়াছিলে। খলকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিলে 

সে চিরতরে মুগ্ধ হইয়া কৃতোপকার বিশ্বৃত 

হয়। 

১৩। যদৃদ্ধিং স্ুত্রায়ো। বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী- 

মধশ্ক্রে বাণং পরিজনবিধেয় ব্রিসূবনঃ। 

ন তচ্চিত্রং তন্মিন বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো- 

ন কন্তাপুযুন্নত্যৈ ভবতি শিরসন্য্যবনতিঃ ॥ 
অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : পরিজনবিধেয়ত্বিভূবনঃ (্রাসবৎ 

মন্যমানঃ ত্রিতৃবনজনঃ ) বাণঃ, স্ত্রায়ঃ ( ইন্রস্ত ) 

পরমোচ্চৈরপি সতীম্ খদ্ধিং (সম্পত্তিম্) যৎ 
অধশ্ক্রে ( অবনতিং চক্তে ) (ন্তন্ধ তবান ) তৎ 

ত্রচ্চরণয়োঃ বরিবসিতরি ( নমস্কর্তরি ) তন্মিন্ 
ন চিত্রমূ। ত্বয়ি শিরসঃ অবনতিঃ কম্ত অপি 

উন্নত্যৈ ন ভবতি? 
ভাবান্বাদদ: তোমার পদসেবার ফলে ক্রিভৃবন- 

বিজয়ী বাণ যে ইন্দ্রের এশ্বর্কেও হীন 

করিয়াছিল ইহ। তাহার পক্ষে মোটেই আশ্চর্ধ- 

জনক হয় নাই; কারণ, তোমাতে অবনতশির 

মানবের যে কোন প্রকার উন্নতি করা সম্ভবপর 

নহে কি? 

১৪। অকাও ব্রদ্মাগ-ক্ষযচকিত-দেবান্থুরকুপা- 

বিধেয়ল্তাসীদ্ যস্ত্রিয়ন বিষং সংস্বতবতঃ | 



জবাঢ়, ১৩৯২ ] 

স কল্মাধঃ কঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো 
বিকারোহপি শ্গীঘ্যো তৃবনভয়ভঙ্গব্ননিনঃ ॥ 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : হেত্রিনয়ন ! অকাণ্ডে (অসময়ে) 

ব্রষ্ষাগ্ড-ক্ষ়চকিত-দেবাস্থররুপাবিধেয়ন্ত (মহা 

প্রলয়ভীত দেবাস্থুর দয় বশ্ঠন্ত ) [ অসময়ে মহা- 

প্রলয়ো বিযোগিবেগাৎ সম্ভাবিতঃ তম্মাৎ চকিতা 

ভীতা দেবান্থুর ইন্দ্রবলি প্রভৃতয়ন্তেষু কৃপা (য়া) 

তয়া বিধেয়স্ত (বশ্বস্ত )। অন্তত এতৎপানে 

সামর্থ্যং নান্তীতি বিশ্বত্বাণায় বিষং ম্বয়মেব পীত- 

বানিত্যর্থঃ ] বিষং সংহ্ৃতবতঃ ( নীতবতঃ ) তব 

কষ্ঠে যঃ কল্মা আসীৎ স তব শ্রিয়ং ন কুরুতে ন। 

অহো৷ ! তৃবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ [ভূবনস্য (লোকল্ত) 

ভয়; (ত্রাসঃ) তন্য ভঙ্গঃ (বিনাশ ) স এব 

ব্যদনম্ অন্য অস্তীতি তশ্য ] বিকারোহপি শ্লীঘ্যঃ 

( ভূষণম্) জগছুপকুতিকৃতং দুষণমপি ভূষণমিতি 
ভাবঃ ) ( সর্বমন্তঘিহায় ক্রিয়মাণত্বাৎ বাসনমূ )। 

ভাবাহ্থবাদ : সমুদ্রমস্থন সময়ে বিষ উখিত 
হইলে সকল দেবতা ও অন্থরগণ জগতের ধ্বংসা- 

শঙ্ক! করিয়াছিলেন। হে ব্রিনয়ন ! তুমি তাহাদিগকে 
সেই বিষ পান করিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলে। সেই 

বিষতক্ষণ চিহ্ন, তোমার ক-সৌন্দর্য বর্ধন করে 

নাই এমন নহে। ত্রিতবন ধ্বংস হইবার ভয়ে 

তুমি বিষভক্ষণ করিয়! বিকারপ্রস্ত হইলেও ইহা 

হেরিয়া বামন রূপ ৩২৪ 

তোমার পক্ষে লীঘার বিষয়ই বলিতে হইবে। 

১৫। অসিদ্ধার্থা নৈব কচিদপি সদেবাস্থরনরে 
নিবর্তস্তে নিত্য. জগতি জয়িনো যস্য 
পপ বিশিখাঃ | 

স পহ্যন্নীশ ত্বামিতরস্থরসাধা রণমতূৎ 
স্মরঃ স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : লদেবান্থরনরে জগতি নিত্যং 

জয়িনে। যন্ত বিশিখাঃ (বাণাঃ) কচিদপি নৈব 

অসিদ্ধার্থ৷ নিবর্তন্তে স স্মরঃ ইতরস্থর সাধারণং 

ত্বাং পশ্ঠন (ম্মরঃ অমন্তত যৎ অন্যে দেব! মম 

জধ্যাস্তথায়মপি ইতি ইতরদেবতুল্যং ত্বাং পশ্ঠন্) 

্র্তব্যাত্ম। ( ন্মর্তব্যঃ ম্মরণীয়ঃ আত্মা! শরীরং যন্য স 

তথা নষ্টঃ ইত্যর্থ;:) (অনঙ্গ:) অভূত্য বশিষু 
( জিতেন্দরিয়েযু) পরিভবঃ (তিরস্কারঃ) পথ্য; 

নহি (হিতো নভবতি, স্বনানাশায়ৈব সম্পদ্যতে 

ইতি যাবৎ) 

ভাবান্ুবাদ : যে জয়শীল কামদেবের বাণ 

মকল নিত্যদেবতা অন্তর ও মানবগণের মধ্যে 
কখনও অকৃতকার্য হইয়৷ নিবতিত হয় নাই সেই 

কাম, হে ঈশ ! আপনাকে অন্য সাধারণ দেবতার 

ন্যায় মনে করিয়া দর্শন করায় অনঙ্গ হইয়াছে । 

জিতেন্ত্িয়গণের নিকট এইরূপ পরিভব হিতকর 
হয় না। [ ক্রমশঃ ] 

হেরিয়। বামন রূপ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 

নেতাঞ্ণ ইন-স্টটযাট অব এশিয়ান স্টাঁডজ-এর ফেলো, প্রাবন্ধিক ও কাঁব। 

অণু হতে অণু তুমি, তুমি মহত্বম, 
স্ুল-সল্ম, হৃত্ব-দীর্ঘ। উত্বম-অধম টি 

সবার মাঝারে তুমি অভিনব সাজে । 
তোমারি বিচিত্র রূপ ভুবনে বিরাজে ॥ 
বিপুল বারিখি মাঝে, বিশাল আকাশে, 
তোমার বিশাল বপু বিশেষে প্রকাশে 
নীলাচলে ত্রিবিক্রম | ত্রিমূর্তবামন ! 

জগন্নাথরূপে বিশ্ব করিছ শাসন। 

উদ্ধান্থ বামন আমি, ধরিবারে চাই 
তোমার বিশালরূপে ; সেই সাধ্য নাই। 

(তোই), ধরিয়া বামনদেহ দারুত্রক্ম ! রথে 
আরোহণ করি' এসো নয়নের পথে । 

হেরিয়! বামনরূপ জগন্নাথ স্বামি ! 
জিত-জন্ম-জরা-মৃত্যু পরিপূর্ণ আমি ॥ 



বর্তমান নারীসমাজ ও ভীত্রীমা 
জ্লীমতী ব্রততী চন্দ 

উদ্ভিদ" বিজ্ঞানের শিক্ষিকা এবং সংবাদ-সাহিত্যসোবিকা। 

জাতীয় সংস্কৃতি বা এতিহ চিরদিনই নীরী- 
সমাজের উপর নির্ভর করে আসছে । সমাজের 

রক্ষাকবচ যেন নারী । ক্ুস্থ, সুন্দর সমাজগঠনে 

নারীর ভূমিক। অপরিসীম । পৃথিবীর ইতিহাসে 
যুদ্ধ কিংবা শাস্তির জন্য নারীকেই প্রত্যক্ষ অথব৷ 

পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়। সকল শক্তির 

মূল উৎস নারী । 

আজকের এই বুলেট আর বারুদের গন্ধে 

ভর! পৃথিবীর বয়স যেন অত্যস্ত দ্রুত লয়ে বেড়ে 
চলেছে । ইওরোপের অনুকরণে আজ পৃথিবীতে 

সর্বত্র নারীসাম্য, নারীপ্রগতি, নারী-অধিকারের 

ব্যাপারে একটা আলোড়ন উঠেছে। এক্ষেত্রে 

পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের নারীর মহুনীয় 
আদর্শ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের মেয়েরা 

আজ খানিকটা আলোর স্পর্শ পেলেও চিরকালই 

ছিলেন অবহেলিতা, অবাঞ্চিত | তদের কাছ 
থেকে কখনই, কোন অবস্থাতেই কোন দাবী 

আসেনি । কেবলমাত্র এক অনাসক্ত অন্থরাগই 

যেন ভারতীয় রমণীর অলংকার ছিল। এই 

কারণেই বোধ হয় তার! যুগে যুগে দেশ, জাতি, 

পতি, পুত্র সব কিছুই পেয়ে এসেছেন। অন্তান্তয 

দেশের নারীর] সাধারণত এতটা পাননি । দেবী 

সারদামণি ভারতীয় নারীত্বেরে এক অন্থপম 

বিকাশ। 

রীশ্রীমায়ের জীবন অত্যন্ত বাস্তব ও লৌকিক 
হয়েও অপাথিব অলৌকিক । নিতান্তই এক 

পল্লীগ্রামের সরল সাদাসিধা বাঙালী ব্রাঙ্গণকন্তা। 

কিন্তু তার ব্যবহারিক জীবনের একটু গভীরে 
গেলেই দেখ! যায় মহত্ব আর প্রেমের এক 

অসাধারণ মৃত্তিকে। ১৮৯৪ শ্রীঙ্টাবধে স্বামী 
বিবেকানন্দ তার একজন সন্াসী গুরুত্রাতাকে 

লিখেছিলেন, “মাঠাকরুন কি বস্ত বুঝতে পারনি ; 
এখনও কেহই পারে নাই, ক্রমে পারবে । শক্তি 

বিনা জগতের উদ্ধার হবে ন1।""'মাঠাকরুন 
ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে 
এসেছেন । তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব 

গাঁ, মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে ।” 

আজকাল নারীপ্রগতি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, 

সমাজে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ইত্যাদি 
নানা ধরনের সাম্যের ধ্বনিতে আমর। সোচ্চার | 

স্বাধীনতার আলো! ভারতের সমগ্র নারীজাতির 

অন্তঃপুরে আজও আলোকপাত করতে পারেনি । 
আজ থেকে কুড়ি-তিরিশ বছর আগে যেয়েদের 

জীবন ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে শাবদ্ধ। 

গৃহের অন্তঃপুরই ছিল তাদের আশা-আকাজ্ষার 
একমাত্র জগৎ। আমাদের এই পুরুবশাসিত 

সমাজে স্ত্রীজাতির কোন স্বাধীনতা ছিল না। 

নানা ধরনের অত্যাচার, অবহেলার মধ্য দিয়ে 
আজকের নারীসমাজকে এগিয়ে আসতে 

হয়েছে। তা সত্বেও আত্মত্যাগ, নম্রতা লজ্জা- 

শীলতার এক আশ্চর্য প্রতিমৃতি হচ্ছে ভারতীয় 
নারীলমাজ। আমাদের দেশের অনেক উজ্জ্বল 

প্রতিভার পিছনে রয়েছে নারীর নিফলঙ্ক 

পবিত্রতা, স্বার্থলেশহীন ন্রেহ, ভালবাস! 

সহিষুততা | স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “এখনও 
পর্যন্ত ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে-_-পীতা- 

সাবিত্রীর এই দেশে, নারীদের মধ্যে এমন চরিজ্ত, 

এমন পেবাপরায়ণতা, এমন সশ্পেহমমতা, এমন 

করুণ। সন্তোষ ও ভক্তিভাব দেখা যায়, যাহা 

জগতের অন্ক কোথাও দেখিতে পাই নাই।” 

যুগের পরিবর্তন এসেছে । আজ পুরুষের তুপনায় 
নারীর স্থান কোন জায়গাতেই পিছিয়ে নেই। 
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জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পুরুষের পাশে নারীর 

অধিষ্ঠান আজ সর্বত্র। পুরুষজাতির স্ত্রীজাতির 
উপর প্ররতুত্ব করা বা কেবলমাত্র ভোগবিলাসের 
যন্ত্রমনে করার কোন অধিকার নেই। কারণ 

নর ও নারী প্রত্যেকের ভিতরই শারীরিক, 

মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি করার ক্ষমতা 

আছে। এজন্ত উভয়েরই স্বাভাবিক উন্নতির 
পথ অবাধ হওয়! বাঞ্ছনীয় । পুরুষের যেমন উচিত 

স্্ীগাতিকে যোগ্য মর্ধাদা দেওয়া, স্ত্রীও 

আমাদের ভারতীয় সনাতন ধর্মের কথা মনে রেখে 

পুরুষের পাশে দাড়ানো উচিত। নারীর মূল লক্ষ্য 
হুল পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ। পৃজ। 

করে উধ্র্বে রাখা বা হেল! করে নিয়ে ফেল! 
কোনটাই নারীর কাম্য নয়। সমান অধিকার 
লাভ কর! মানেই সর্বাংশে সমরূপতা নয়। 

প্রকৃতির নিয়মে পুরুষ ও নারীর দৈহিক 

তথা! মানসিক গঠনগত পার্থক্কে অস্বীকার 
করা যায় না। নারী যদি প্রকৃতির 

এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে বে 

সমাজশৃঙ্খলার কাঠামে। ভেঙে পড়বেই। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “পাশ্চাত্ত্ে নারীদদিগকে 

প্রায়ই নারী বলিয়া! মনে হইত না, মনে হইত 
তাহারা যেন পুরুষের নকল মাত্র ।” 

বর্তমান কালে আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে 

এক অস্তুত অস্থিরতা এসেছে। নারীর] পুরুষের 

আচরণ অন্করণ এবং সমাজজীবনের প্রত্যেক 

ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দ্বার প্রমাণ 

করতে চায় পুরুষ নারী সমান পর্ধায়তৃক্ত । অবশ্ঠ 
একথা অনম্বীকার্ষ, আজকের যুগে কেবলমাত্র 
মেয়ে বলে কোন জায়গাতেই তেমন বাড়তি 

স্বযোগ আমরা পাই না। কিন্তু তবুও বর্তমানে 
এক শ্রেণীর শিক্ষিত! নারীর মধ্যে অদ্ভুত আচরণ 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশ থেকে ধার-কর' 

কিহু নর। সাম্যবাদের বাণী তীর! ভারতের 

বর্তমান নারীনমাজ ও জীশ্রীমা ৩৩১ 

নারীদের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা করছেন। 
ভারতের নারীসমাজের এক অংশে খানিকটা 

বিপরীত স্থুর বাজতে আরম্ভ করেছে। পুরুষের 

সমপর্ধায় হতে গিয়ে ভারতীয় নারীর চিরকালীন 

আবরণ উন্মুক্ত হতে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্ধের 
বিষয় আধুনিক শিক্ষিতা, সংস্কতিসম্পন্ন॥ প্রগতি- 

শালিনী মহিলারাও পণ, যৌতুক না দেবার জন্য 
অপর মহিলাকে নির্যাতন করতে অথবা তাতে 

সমর্থন জানাতে দ্বিধা বোধ করছেন না। তাই 

আজ সংবাদপত্র খুললেই বিজ্ঞানের কোন অভিনব 
আবিষ্কার, কোন নারীর কুয়েক পথে যাত্রার 
পাশেই নৃশংসভাবে গৃহবধৃহত্যার খবরও যেন 

আমার্দের চোখ সওয়। হয়ে গেছে । আরও 

লজ্জার কথা এই যে, প্রতিটি. গৃহবধূ হত্যার 

পিছনেই রয়েছে অপর কোন বধূর শক্ত জোরালো 
হাত। অথচ এই ভারতের মাটিতেই বরং বল! 

চলে সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার মাটিতে, স্বাধীনতা, 

সাম্য আর মৈত্রীর প্রতীক ছিলেন শ্রীত্রীমা সারদ]। 

তার অপরিসীম ভালবামার কাছে জাতি, ধর্ম ব৷ 

বর্ণ কোন বাধাই ছিল না। তার আবির্ভাব কালে 
ভারত ছিল সামাজিক সন্কীর্ণ গৌড়ামির আখড়। 

বিশেষ । তার জীবনে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু 
ছিল তপশ্যার এই্বর্ব। সে জীবনে স্বুল-কলেজের 

ছাপ ছিল না কিন্ত ছিল বিষ্া'। কোন ভোগস্থখ 
ছিল না, ছিল কেবল গভীর প্রেম। 

আজকের নারীসমাজের এক অংশ বিদেশী 

ধারার অনুকরণে সজ্জিত, পরিমাজিত কিন্ত 

তাদের অস্তরে প্রাচীন কুসংস্কারের হাওয়া এখনও 
বইছে। ভারতীয় রমণীর শ্রেষ্ঠ অলংকার লজ্জা, 

মাতৃদ্দেহ, আত্মত্যাগ সব যেন কেমন প্লান হয়ে 

আসছে । বর্তমান সমাজব্যবস্থা আমাদের করে 

তুলছে পুরুষের প্রতিযোগিনী। নিজের বৃত্তে 

ঘুরপাক খেতে খেতে দুরঘৃষ্টি বোধ হয় কমে 
আসছে আমাদের । আজকের মায়ের দায়িত্ব 
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কেবলমান্র তার সম্তান-সম্ততিকে গর্ভধারণ পর্বস্তই 

সীমাবন্ধ। আর আজ থেকে কত বছর আগে 

জনৈক সস্তান শ্রীগ্রমাকে জিজ্েদ করেছিলেন, 

“তুমি কি রকম মা?” মা বলেছিলেন, “আমি 
সত্যি মা। গুরুপত্বী নয়, পাতান মা নয়, কথার 

কথা মা নয়--সত্যি জননী |” 

কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণেই সংস্কার- 

মুক্ত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও 

আদর্শের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সনাতন 

আদর্শের মিলনই হল প্রর্কত আধুনিকতা । শ্ীশরীমা 
ছিলেন প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের সেতুবদ্ধক। তার 

জলস্ত প্রমাণ যেন ভগিনী নিবেদিতা । সাত- 

সমুদ্র-তেরনদী পারের এই আইরিশ কন্যাকে ম৷ 

যেমন করে আদরের সঙ্গে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, 

তেমনটি আর হয় না। নিবেদিতার লেখা থেকে 

সেকথা জানা যায়। একবার মা নিবেধিতাকে 

্রী্টীয় বিয়ের প্রণালী বর্ণনা করতে বলছিলেন । 

নিবেদিতা কখন পাদরী, কখন বরবধূর 

ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাচ্ছিলেন। তারপর 

যখন বললেন, “ভালয়-মন্দে, সথখে-ছুঃখে রোগে- 

্বাস্থ্যে আমরা উভয়েই মিলিত থাকব, যতদিন না 
মৃত্যু এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়।” 

একথায় সকলে উচ্ছৃদিত হয়ে উঠলেন কিন্তু মা 

বললেন, “আহা কি'ধর্মভাবে ভরা কথা--কত 

স্নদার কত সত্য ।” শ্রাস্ত, ধীর মুতি ভারতীয় 

নারীর অতুলনীয় রূপ। শ্রীশ্রীমা ছিলেন 

ভালবাসায় পরিপূর্ণ মা, ভগিনী নিবেদিতা তার 

আদ্রিণী মাকে লিখেছিলেন, “."মাগো» তুমি 

ভালবাসায় পরিপূর্ণ । আর তাতে নেই আমাদের 

বা জগতের ভালবাসার মতো! উত্তেজনা ও 

উগ্রতা । তোমার ভালবাস! হচ্ছে একটি সুগিগ্ক 

শাস্তি য। প্রত্যেককে দেয় কল্যাণম্পর্শ ; ও যেন 

উদ্বোধন [৮৭তম ব্ধ--৬ষ সংখ্যা 

বিলাস-বিচিআ্র একটি স্বব্ণদীপ্তি ।"".” 

জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শ ভবিষ্যৎ কালের 

নারীমনে সধারিত হলে তবেই ভারতবর্ষের 

নারীমুক্তি আন্দৌলন সার্থক হুবে। বর্তমানের 

ক্াস্ত, অবসাদময় নারীদের সামনে প্রীত্রীমায়ের 

জীবনাদর্শই এক উজ্জল জ্যোতিফ। বহু বছর 

আগে থেকেই যিনি নারীপ্রগতি তথা সাম্যবাদের 

প্রদীপ হাতে জড়িয়ে আছেন--তিনি আমাদের 

যুগ-যুগাস্তের মা। 

আজকের নারীসমাজের এই সাময়িক 

অস্থিরতা অবশ্যই থাকবে না । পরম্পরের মধ্যে 

ভেদাভেদ, ছন্দ সরে গিয়ে সামগ্রন্ত, মৈত্রী 

নিশ্চয়ই আসবে। যে-দেশের মাটি ্রীশ্রীমার 

ভাব-ভালবাসা আর নহে সিক্ত, সে-দেশের 

নারীজাতির অভাব কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দ 

বলেছিলেন, “পুনর্বার দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। 

সকলে জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর।” এই বাণীকে 

স্মরণে রেখে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 

আজকের নারীসমীজকে এগিয়ে চলতে হবে 

অনেক কষ্টে পাওয়৷ স্বাধীনতার পিছনে রয়েছে 

বু নারীর আত্মত্যাগ । আজ আমরা আলোর 

কাছাকাছি । আমাদের সনাতন আদর্শকে ধুয়ে 

মুছে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে অন্থকরণ করলে 

সমাজ-শৃঙ্খলার বাধন আলগ! হয়ে যাবে। 

প্ত্রমায়ের প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব, মহাঁসমুদ্রের মতো 

স্থির অন্তর আমাদের বর্তমান নারীসমাজের 

একমাত্র আদর্শ হোক তবেই নারী আন্দোলন 

সার্থক হবে। ভারতীয় রমণীর কথাবার্তা ও 

আচরণে নম্রতা, লজ্জা, মৃদুতা ও সংযম যাতে 

প্রকাশ পায় প্রীশ্রীমা তাই চাইতেন । শ্রীশ্রীমায়ের 

জীবনাদর্শই হোক আমাদের চলার পথের 

আলোকবতিকা। 



প্যারিস পেরিয়ে 
ভক্টর অমিয়কুমার হাটি 

[ বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

দিনের আলো তখন ধরতে গেলে একে- 

বারেই কমে এসেছে । গ্রেট জ-এ টট্রেনটা থামল। 

নামল গুটি চারেক লোক । আমার পাশের 

কামর। থেকে নামল এক তরুণ। আলাপ করতে 

করতে এগুলাম। পিটার তার নাম। পোলস্ক। 

প্যারিসে একট ৰই-এর দোকানে কাজ করে। 

ডেলি প্যাসেঞ্জার । ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে। 

বাচোয়া। শুধুলাম। “রোম রোল] রোড 

কোথায় ?” “জানি না।” 
গ্রেটজ-এ রোমা রোলণা রোভ-এতেই 

রামরুষ। মিশন আশ্রম। এখন এ রাস্তাটা ন৷ 

খু'জে পেলে কীভাবে পৌঁছই? এতদুরে আসাই 

কি তবে বৃথা হবে? একটা ছোট সরু ওভার- 

ব্রিজ দিয়ে স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে এলাম। 
পিটার ছাড়া লোকজন কোথাও কিছু নেই। 

মানে, রাস্তাটা কোথায় জানতে গেলে বাড়ি 
থেকে লোক ডেকে জানতে হবে। 

বুঝতে পেরেছে পিটারও। কিন্কৃকী করা? 

পিটারকে মরিয়া হয়েই শুধাই, “রামকষ্জ মিশন 

( আসলে কেন্দ্রটির নাম সেণ্টার বেদাস্তিক রামষণ 
95015 ৬6৫৪9001005 [২8109119100 ) 

চেন কি?”-হ্যা হ্যা চিনি বইকি, আমাদের 

বাড়ির কাছেই তো! তুমি ওখানেই যেতে 
চাইছ বুঝি ?”--“তা নয়তো। কি!” এবার আনন্দ 
আমার চোখে-মুখে । মনে। 

সন্ধ্যানাম৷ নির্জন পথ ধরে ও আমাকে নিয়ে 
টলল। একবার আমার হাত থেকে বাঝট। 

নিতে চাইল। ভারী। অন্থবিধাই হচ্ছে একটু 
ইাটতে। স্টেশন থেকে ২1৩ কিলোমিটার দূর 
ইবে বোধ হুয়। ওকে ধন্তবাদ জানালাম, কিন্ত 

বইলাম নিজেই। নিজের বোঝ! আর. কার 

কাধে দেব? বিশাল এলাকা নিয়ে বেদাস্ত- 

কেন্দ্রটি। ফটক দেখিয়ে দিল পিটার । ব্দায় 

নিল তারপর । মা ভাববে তার। ফিরতে 

হবে সময়ে । পোলস্করা কি মাতৃভক্ত হয় ? হয়তো 

ছেলেটি ছাড়া মার আর কিছু নেই ! ছেলেটিরও 

মা ছাড়া নেই কেউ। সন্ধায় ঘরে ফিরছে 

ছেলেটি নির্জন গ্রামের পথ দিয়ে, পায়ে হেঁটে, 
তার কাজ শেষ করে এসে, এবং ব্যগ্র বাড়ি যাবার 

জন্ত-_-এটাকে কেমন যেন একটা কাব্যিক মুহুর্ত 

বলে মনে হয়েছিল। ইউরোপের উচ্ছল তরুণরা 

তো এত সকাল সকাল ঘরে ফেরার ভাগিদটা 

অন্থভব করে না এখন আর, বিশেষ করে রাতের 

মোহময়ী প্যারিস নগরী দুরে নয় যেখান থেকে 
পোলস্ক বলেই কি তার জীবনধারা একটু 
আলাদা? না ইউরোপের তরুণ সমাজ আবার 

নতুন করে ভাবছে-নতুম করে মূল্যায়ন করতে 

চাচ্ছে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির, যে-জীবনে 
একটু শান্তি থাকবে, শ্রী থাকবে, থাকবে পারি- 

বারিক স্পর্শের জাছু? যে-জীবন জীবনমুখী ! 

গেট দিয়ে ঢুকলাম। ঘন আধার । বড় বড় 
গাছ উঠেছে আকাশ ফুড়ে। কিছু দূরে ভিতরে 

বড় প্রাাদদোপম অট্টালিকা! ৷ সুন্দর, ছিমছাম, 

সাজানো । একদিকে যেন গোরুও বাধা আছে, 

বা গোরু নিয়ে কেউ যাচ্ছে দেখলাম । আলো! 

জলছে এখানে ওখানে, কিন্তু অত দীণ্ডি নেই। 

গীয়ের মতো, যেন কোন জমিদারের বাগানবাড়ি 

বা খামারবাড়ি। তবে, ঝি'ঝির ডাক শুনিনি । 

রাত হয়ে যাবার জন্য কেমন একটু সক্কোচও 

জাগছিল। ৮টা বাজছে প্রায় । ভিতরে ঢুকলাম। 

কয়েকজন সাহেব আছেন। গেক্য়াবসন পরা 

এক বুদ্ধ বাঁডালী ম্ন্যাসীকে দেখলাম। তিনি 
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আমাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ভ্বানালেন, 

বিশেষ করে প্যারিস থেকে পথ চিনে এখানে 

আসতে পেরেছি যখন, তখন বললেন, কিছু 

আর আটকাবে না। শ্বামী লোকেশ্বরানন্দজী 

মহারাজের চিঠিটি বের করলাম। উনি একজনের 
সঙ্গে পাশের ঘরে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
খতজাননাজীর কাছে আমাকে পাঠালেন । 

প্রশাস্ত হ্বভাবের মানুষ । একটি কমনীয়তা 

এবং কেমন যেন মধুর মোহ মাখ। সারাটা মুখে, 
ফর্স| রং, উজল বুদ্ধিদীপ্ত কোমল স্সেহ উপচে পড়া 

আয়ত ছুটি চোখ, উন্নতনাসা, খু, সতেঙ্গ চেহারা, 
ই্রাউজার এবং আস্তিন গোটানো সাদা! শার্ট পরা । 
কখা বলেন ধীরে। ইংরেজী উচ্চারণ স্পষ্ট, 
সুরেলা, আলাপ মন ছোয়া, নিমেষে আপন করে 

নেওয়া । তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে 

তোলা । কথা বলার তঙ্গীটি অনন্ত। প্রত্যয়- 

গাঢ় অথচ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ । 

--"তোমার তো তেষ্টা পেয়েছে । জল 
খাবে?” কী করে বুঝলেন উনি? আশ্চর্য! 
লেই সকালে আনেমিতে হোটেল থেকে বেরুবার 

পর জল খাইনি, কিছুই খাইনি। আর জল 

খাওয়া নিয়ে তাবেও না কোন ইউরোপবাসী । 

অথচ আমাদের মতো৷ গরম দেশে ঘরে কেউ এলে 
আগেই এক গ্লাস জল এনে দেওয়া হয় । 

--হ্যা জল খাব।” 

কিন্ত বলেই ভীষণ বিপদে পড়লাম। আশে- 
পাঁশে কেউ তখন আর ছিলেন না । উনি একা । 

নিজেই একটা কাচের গেলাম নিলেন, কল থেকে 

জল এনে দিলেন আমার হাতে তুলে । 

এটি জল? তার হাতের ছোওয়া৷ অন্বত। 
চোখে জল এসে গেল প্রায়। অভিভূত এবং 
বিশ্রত জামি একই সঙ্গে । এ কী করলাম? নিজে 

জলটুকুও নিয়ে খেতে পারলাম ন! ! 
আমার হাবভাব দেখে কৌতুক ঝলমল তার 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ _৬ষ সংখ্যা 

চোখ । বললেন, “থিদেও তো৷ পেয়েছে ?” 
একদম স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। একটুও 

অন্থবিধে হুল ন| বলতে, *্যা। সেই সকালে 

হোটেল থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। প্যারিসে গ্রেটজ 

আসবার ব্রেন খজুতে গিয়ে খাবার কথা মনেই 
ছিল না।” | 

--প্চল খাবে, চল ।” 

পায়ে পায়ে তাঁর পিছে পিছে এগিয়ে চলি, 

পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিল-এ এসে বপি। 

হয়তো! ধার্দের খাবার কথ। ছিল, সবার খাওয়া 

হয়ে গেছে । এদেশে রাতের খাবার সকাল 

সকালই খেয়ে নেয় বেশির ভাগ লোক, সন্ধা! না 

পেরুতে, এবং রাতের খাবারটাই ভাল করে খায় 

সময় নিয়ে । একা একা খাব, সঙ্কোচ হচ্ছিল । 

বললেন, "শুরু কর, এখন আর কেউ তোষার 

সঙ্গী হবে না। পছন্দ কর কি চিজ? 

ইয়েগাটো ? 
ইয়েগাটো-দই | ইউরোপ আমেরিকার 

খুব চালু । তুলনায় সম্ভাও। ছুধ আর দই 
খেয়েই থাকা যায়। থাকেও অনেকে কয়েকদিন 

অন্ততঃ এদেশ থেকে প্রথম যারা যায়, ওদেশের 

খাওয়া যাদের পছন্দ হয় নাঃ ব! হতে সময় লাগে। 

খাবার অনেক কিছুই সাজানো আছে। 
তবে নিরামিষ । কটি, মাখন, দই নিলাম, আর 
একটা জিনিস খেতে বললেন, বিশেষ করে, সেটা 

হল স্কোয়াশ। বেশ বড়, সে, মনে হচ্ছিল 

স্য্যিকূমড়ো! সেদ্ধ করা। সব শেষে অবশ্যই 
চিজ। সেটা শিখে গেছি, এটাকে ফরাসীয়! 

ডেলিকেসী ভাবে ৷ তো, যম্মিন দেশে যদাচার | 

খাওয়া শেষ হলে এবার কিন্তু বাসনকোসন- 

গুলে নিয়ে গিয়ে নিজে ধুয়ে দিলাম। জলের 
কলটাও জানা হয়ে গেছিল, জল খেলাম। 

কিন্তু তারপরও ছাড়লেন না। . গুধালেন, 

“ক্লান্ত তো?” 
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--না-ন।” বেগ জোরেই প্রতিবাদ করি। 

-_-সেকি” বললেন মহারাজ, “অত দূর 
থেকে এসেছ, হেঁটে তায় আবার । তা তোমার 

ছকটা কি? “কি পরিকল্পনা ?* 
খুলেই বললাম । ফরাসী দেশে থাকার আমু 

এবারের মতো! আগামী কাল পর্যস্তই। কাল 

প্যারিস-এর ডিগল বিমানবন্দর থেকে লগ্ন হয়ে 

নিউইয়র্কের পথে পাড়ি দেব। 

_-“আরে, তুমি শুধু একটা রাত কাটাতে 
এলে নাকি? কী আশ্চর্য!” 

অনভিজ্ঞতা আর কাকে বলে! ওর ফোটা 

কপালে চড়চ্ড় করবেই। 

হয়েছে । সব কিছু যে সঠিক পরিকল্পনা অন্ধযায়ী 
হবে, তার সময় কোথায় ছিল? কারুর কাছে 

সব কিছু বিস্তারিত জেনে নেবারও অবকাশ 

পাওয়া যায়মি। তাই প্রায় অদেখার মতোই 

রাতের গ্রেটজ-এর আশ্রম দেখেই চলে যেতে 

হবে! ধরতে হবে তোরবেলার লোকাল ট্রেন 
প্যারিস যাবার । 

-_-ভোরে যখন বেরুবে, থাকবে আধার । 

চিনতে পারবে পথ স্টেশনে যাবার ?” শুধালেন 

স্বামী খতজানন্দজী। 

ভাবিনি অতট| | তাইতো৷ ? আমতা আমতা 

করি। 

বারবার একটা রাস্তায় চলা-হাটা না করলে 

সড়গড় হয় না। সন্ধ্যায় আজ কিছু না ভেবেই, 
দিকচিহ্ন না রেখেই শুধু পিটারের পিছে পিছে 

এসেছি। নির্ঘাত একা একা ভোরে স্টেশন 
পেশিছুতে পারব না। অন্ততঃ ঠিক সময়ে। 

--ভেব না। ঘুমোও ভাল করে। ৬্টায় 

বেরুলেই চলবে । আমি তোমাকে পৌছে দেব।” 
অভয় দিলেন যেন, আমার অসহায় অবস্থ। বুঝে । 

আবার মরমে মরে গেলাম। অত ভোরে 

উনি কেন এ কষ্ট করবেন? ব্ললাম, “অন্য 

প্যারিস পেরিয়ে 

শেষ মুহূর্তে আসা 

আসলে পথ আমার গুলিয়ে যায়। 

৩৩৫ 

কেউ একজন যদি যান আমার সঙ্গে স্টেশন পর্ধস্ত, 

তাহলেই তো হবে।” | 
_নানা, ও নিয়ে তুমি চিন্ত্রী করে 

না। আর হ্যা, পাশের ঘরে এখনই ন্লাইড 
দেখানো হবে এক দঙ্গল আমর! গিয়েছিলাম 
গুয়াতেমাল।”-- 

-_-দেখব, ভাল লাগবে আমার ।” 

আধঘণ্টা ধরে প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি 

পাহাড়-হুদ-নদী-শহর-জনপদ- স্থানীয় অধিবাসী 
মহ গয়াতেমালার ল্লাইভ দেখলাম। ভালই 
লাগল । মহারাজ মাঝে মাঝে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, 
বা স্বতিতে রোমস্থন করছিলেন ২।১টা কথায় 

এ ভ্রমণের | ছৰি দেখানে। শেষ হলে একজনকে 
ডাকলেন । 

ফরাসী সাহেব। তরুণ। ব্রহ্মচারী | মুখে 

দাড়ি। 

--ডঃ হাটিকে ওনার ঘরে নিয়ে যাও ।* 

স্বল্পভাষী। বিনম্র স্বভাব। ইংরেজী ভাল 

বলেন। যেন ফরামী নয়, কোন ভারতীয় 

যুবকের সঙ্গে কথা বলছি। মাঠে আলো 

আধারি। আধারটাই বেশি। গ্যারেজ 

দেখালেন । একটা হ্দৃশ্ত মোটর গাড়ি আছে। 

এই গাড়িতেই কাল ভোরে স্টেশন যাব। 

গযারেজটা পেরিয়েই ছোট, কুঠিয়া যেন। 
ভিতরটা খুব আরামপ্রদ । ঘরটা ছোট হলেও 

আধুনিক সব ব্যবস্থ।। যাকে বলে একটা খাটে 

ছুপ্ধ ফেননিভ শয্যা । দরকার হলে ঘর গরম 

করার সরঘ্রাম। আয়ন । লাগোয়া বাথরুম | 

স্থরুচির ছাপ সর্বত্র । যেন ক্লাসিক কোন ফরাসী 

শিল্পীর আকা । 

আসলে মনের আশ মেটানে! যাকে বলে, 

সেটা বোধ হয় কখনই, কারুরই, কোন ব্যাপারেই 

হয় না, অন্ততঃ জাগতিক দিক দিয়ে, এবং 
আমর তো জাগতিক জীবই ! 
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কথাটা তুললাম এইজন্তই যে বড় একটা 

ধাক্কা খেলাম এই রাতে, ফরাসী সেই ত্রহ্ষচারী 

যুবকের কাছ থেকে, ভারতীয় হিসাবে যার জন্য 
একেবারেই প্রস্তত ছিলাম না৷ বলা যায়, উনি 

্রন্ষচারী জেনেও । 
একদম ভাল করে খুঁটিয়ে সব কিছু কি 

আর দেখা হয়? বিশেষ করে ঘোড়ায় যখন 

জিন লাগানোই রয়েছে? আমার সাধ ছিল 
আইফেল টাওয়ারটা আরেকবার ভাল করে 

দেখার । তবে, ওনার কাছে যা শুনলাম এবং 

বুঝলাম, তাতে এবার অন্ততঃ সে সাধ পূরণের 
কোন আশ! নেই, কারণ, তাহলে কাল বিমান 

ফেল করতে হুবে। তাই আপসোস আর হাঁ" 
হুতাশ করেছি হয়তো ২১ কথায় ওনার কাছে। 

ফরাসী সেবক তাই শুনে আমাকে প্রবোধ দেবার 

শেষে বললেন, “0০৫ 9 25016 0791) 700100- 

1061005%. 

কথাটি আমার মর্মমূলে আঘাত করল। 

এবং এটার ব্যঞ্জনা হয়তো৷ আরও সুদূরপ্রসারী । 

অন্ততঃ আমার তখন তাই মনে হয়েছিল। ্থতি- 
স্ত্ত, তূপ, স্থাপত্য এসব নিশ্চয়ই গৌরবমক্ন, এসব 
দিয়ে হয়তো! ভৌগোলিক সীমারেখা .ম্পষ্ট থেকে 
ম্পষ্টতর হয়ে ওঠে, কিন্তু তার থেকেও বড় মানুষ 
এবং মানুষের অন্তরের ভগবান । এই উপলব্ধি 

জাগছিল বিশেষ করে সেই দেশে দীড়িয়ে, 

যেখানে বিশ্ববিপ্রবের বীজ প্রথম অস্কুরিত হয়ে- 

ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সেই দিনগুলি হঠাৎ 
ঝলমলিয়ে উঠল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 

জয়ধ্বনি শুনতে পেলাম সার! বিশ্ব জুড়ে। 

কথাটা পরেও অনেক-_জনেকবার তেবেছি। 

অনেকরকমভাবে প্রতিভাত হয়েছে । একজন 

ইউন্বৌপবাসীর কাছ থেকে বিশেষ করে আধুনিক 
এক ফরাসী যুবকের যুখ হতে এধরনের উক্তি 

শোনা অভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। ভোগের 

উদ্বোধন 

কোন দিন, কালের করাল প্রভাবে। 

[ ৮৭তম ব্ধ--৬ষ সংখ্যা 

চরম সীম! ইউরোপ কি পেরিয়ে যাচ্ছে? নানা- 
ভাবে তার প্রকাশ- উচ্চুঙ্খলতা, নেশার ওষুধ, 
হিপিসভ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই পাশাপাশি 

ফুটে উঠছে পিটারের মাতৃভক্ত মুখখানি সময়ে 
ঘরে ফেরার জন্ত যে ব্যস্ত, ভাসছে ফরাসী 
সেবকের শাস্ত যুখচ্ছৰবি। এরি পাশে দেখি 

ইউরোপের সেই তরুণ বিজ্ঞানী যে মদ ম্পর্শ করে 

না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কটা ছৰি 

কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? 
ভাবনার রেশ জাগিয়ে সেবক বিনম্র নমস্কারে 

বিদায় নিলেন। আমি কিন্ত হাত আধখানা 

এগিয়ে দিয়েছিলাম করমর্দনের জন্য !' 

দেশে ফিরে এসে কথাটা! আরও মাঝে মাঝে 

মনে পড়ে এইজন্য যে, মাঝে শুনেছিলাম, 

নীলামে চড়ানো হবে আইফেল টাওয়ারকে, তার 

টনটন লোহালক্কর সব বিক্রি হয়ে যাবে এইভাবে ! 

সৌধ বিলীন হয়ে যেতেই পারে কোন না 

মানুষ 
মান্ষ চিরযুবা । চিরজীবী। 

৬ 

ভোর ৬্টার অনেক আগেই ঘুম ভেঙে 
গেছিল। তরি হয়ে নিয়েছিলাম পুরোপুরি । 
বেরুবার জন্য প্রস্তুত একেবারে । তখনও 

আধার। আমাদের দেশের ভোরের সঙ্গে বোধ 

হয় কিছু তফাত আছে। অতশত পাখির কৃজন 

কোথায় এখানে? আধারটা বেশ পুরুই। চাদ 
আছে আকাশে । এই পরিবেশেই ৬্টা বাজার 

আগে একবার ঘুরে এলাম এপাশ ওপাশ । বিরাট 

অবয়ব নিয়ে আবছায়াতে বাড়িট। দাড়িয়ে আছে 

বিশাল একট! বাগান--মনে হল। আচ্ছা, স্বপ্ন 
দেখছি না তো? স্বপ্রই হোক, বা বাস্তবই হোক, 

অতৃপ্তি থেকে গেল ঠিকমত ন! দেখার জন্ত । 
ঘরে ফিরে এলাম। অপেক্ষা করলাম একটু । 

৬টা যে বাজছে! ঠিক ৬্টা। ভেবেছিলাম 
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কেউ হয়তো ডাকতে-আমবে ! ওকি! ওদিকে 

গ্যারেজের বাইরে গাড়িতে আলো! জলছে। এখন 
৬ট। ৫ মিনিট ! 

আমারই বোঝার ভূল হয়েছিল। তাড়াতাড়ি 
মোটঘাট নিয়ে গ্যারেজের কাছে ছুটে এলাম । 

পিছন দিকের ক্যারিয়ারের ডাল! খুলে দিলেন 
মহারাজ, একটা মোট নিজে উঠাতে চাইলেন । 

লজ্জার উপরে লজ্জা! | বলি, “মাপ করবেন 

মহারাজ, ৫ মিনিট দেরি করে ফেলেছি. 

প্রার্থনায় ৩৩৭ 

_-“না-না তুমি তো অনেক আগেই উঠেছ। 
উঠে এল গাড়িতে |” 

সামনের আসনে, ওনার পাশে বসলাম। 

মোটর গাড়িতে, এখানে উঠলে নিয়ম, চালক 

একট। বেন্ট দিয়ে নিজেকে আটকাবেন, গাড়ি 

চালাবার আগে। কানাভায় দেখেছি, সামনের 
আসনে যে ছুজন বদবে, দুজনকেই বেণ্ট পরতে 

হবে। এখানে মহারাজ বেণ্ট পরলেন, আমি 

পরলাম না। [ ক্রমশঃ ] 

প্রার্থনায় 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী অপর্ণী রায় 

ভূগোল বিভাগ, লোড ব্রেবোন' কলেজ । সপারাচিতা কাব। 

প্রার্থনার পাখিরা কি 

মেলে দেবে ভানা, 
তোমার চরণ-তীর্ঘ 

হবে না কি নির্ভয় নিশান! । 

কোন পাখি চলবে কি 

নিরাশার বিক্ষত ডানায় 

৪... চির প্রত্যাশায়, 
বিলম্বিত যাত্রা তার 

শ্রান্ত দিন, জাগ্রত নিশায় । 

ভেসে যাবে বুঝি কেউ 
রডীন ডানায় 

বিধুনন-আনন্দ-বিধুর, 

আবেগ স্পর্শন হদে তার 

বাজাবে উছল ভরত সুর । 
সঙ্ধ্যার বন্দনা! গানে 

যাত্র। শুরু কার 

প্রদোষ জাধারে 

ভীরু কোন পথহারা 
ফিরবে কি হায় 

আমার এ আকুল ছয়ারে 



স্কুর-কংস বাতাঁৰহ ভকত অন্তু 
শ্রীমতী মানসী বরাট 

অদূরে রাখিয়া রথে; 

মধু-ব্ন্দাবন পথে, 

হরি-পাদপান্প-রজে, 

ভূষ্তাঙ্গ, পদত্রজে 
চলেছেন ভক্ত এক 

কৃষ্ণগত প্রাণ । 

তখন গোধুলি-বেলা 
বেল! অবসান । 

কৃষ্»-চরণ-চিহ্নু 
পথ-অলঙ্কার, 

অনুসারী চলে ভক্ত-_ 

মান হূর্যালোকে। 

চলে না চরণ আর; 

নামে ছুটি চোখে 
ভাব অশ্রুবান ॥ 

তখন গোধুলি-বেলা 

বেলা! অবদান। 

ঘুর কতদূর ? 
বিলম্ব না সহে আর, 

আগ্রহ সে ছুনিবার, 
জপিছেন কৃষ্ণনাম 

ক্রুর-কংস বার্তাবহ 
ভকত অক্রুর ॥ 

কোথা কৃষ্ণ শ্যামতন্ু, 
পথ কতদূর? 

নীলকান্ত-মণি জ্বলে 
জিদ্ধ হ্যাতিময় । 

অক্রুর দেখেন চাহি 
পরম বিম্ময়ঃ 

সাহিতাসোবকা। 

সমুখে বিরাজমান 

নুম্দর নঠাম 
অরূপরতন সেই 

মনবিমোহন 
নবঘনশ্টাম 
কণ্ঠে বিলম্বিত 
বনফুল মালা 
অধরে মধুর হাসি 

নন্দছুলাল। 
শরং-শশাহ্ন সম 

নয়নে তাহার 

করুণা-জ্যোতসা ঝরে 
বিগলিতধার । 

সাথে বলরাম 

কনক-কাস্তিময় 

নয়নাভিরাম, 

হেরি চিরভকতবৎসলে, 
অবিরল আখিজলে 
চরণ পরশি ভক্ত 

লুটান ভূতলে। 
আজামুলম্থিত ছুটি করে 
তুলি, নিজ বক্ষপরে 
ভক্তেরে ধরেন শ্যাম, 

কৃষ্ণকিশোর 
শিহরিত তমু-প্রাণ 

মুখে বলে কৃষ্ণনাম, 
কাজিক্িতে লভিয়া ভক্ত 

আনন্দ বিভোর । 



হিন্দুমূতির উদ্ভব ও বিকাশ 
ডক্টর বিমলকুমার দত্ত 

প্রান প্রধান গ্রম্থাগাঁরক ও অধ্যাপক, 'বিশ্যভারতাী ও বধখান 'বগ্যাবদ্যালর । 

জ্ীপরীঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন-_-ঈশ্বর নিরাকার 
আবার সাকার । ভক্তের জন্য তিনি সাকার । 

যারা জানী-_অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে 

হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার । 

“ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম । অর্থাৎ তিনি 

সগ্ুণ__একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখ 

দেন।” 
ভক্তের ইঈশ্বর-চিন্তায় ও সাধনায় ঈশ্বরের 

সাকার রূপ বা মৃতির পরিকল্পনা একাস্ত সহায়ক। 
তারতে অতি প্রাচীনকাল থেকে দেবদেবীর মৃতির 
মাধ্যমে ঈশ্বরের নানান কূপ পরিকল্পনার প্রচেষ্টা 

লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে হিন্দুমৃত্িতত্বের 
উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনার 
চেষ্টা হবে। 

ভারতবাসীর চিন্তা সংস্কার ও ভাবনার 

প্রবহমান ধারার গতি, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের 

পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়, অসংখ্য দেবদেবীর অমূত্ত 

ও মূর্ত প্রকাশে । ভারতের জনগোষ্ঠী-_-অনার্ধ, 

আর্ধ, ইরামীয়, গ্রীক, শক, হন, মঙ্গোলিয় প্রভৃতি 

মানবধারার একত্র সন্নিবেশ । বৈদিক সাহিত্য 

থেকেই দেখ যায় যে, এই সকল জনগোষ্ঠী প্রথমে 
বিরোধ ও পরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এক জাতিতে 

পরিণত হয়ে ভারত সংস্কৃতিকে পূর্ণ ও সার্থক 
করেছেন। এই সকল জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা ও 

চিন্তাধারার অব্দান ও অভিব্যক্তি মৃতিশিয্লের 
মাধ্যমে লক্ষণীয় । 

মহেঞ্জোদারো, হরগ। প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত 

পুরাতত্ব নির্শনসমূহ ভারতীয় সত্যতার 
প্রাচীনতম অভিজ্ঞান। এই সভ্যতাকাল গ্রীইপূর্ব 
২৫*০। এই সকল স্থানে আবিষ্কৃত পশুপতিনাথের 
শিবলিক্ক, যোনি ( শক্তির অমূর্ত প্রতীক ), মাতৃকা 

মৃতি গ্রতৃতির বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই 

সকল নিদর্শন ও খখেদে উল্লিখিত “শিগ্পদেব” 

“মৃরদেব” প্রভৃতি শব্ধ নি:সন্দেহে প্রমাণ করে যে, 
প্রাগ-আর্ধষুগে ভারতীয়গণ মুতিপূজায় অত্যন্ত 
ছিলেন। আর্ধগণ বৈদিক সাহিত্যে নানান 

দেবদেবীর কল্পনা ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, 
কিন্ত আজ পর্ধস্ত এই সকল বর্ণনার ধার] অনুযায়ী 

কোন মূর্ত বা অমূর্ত প্রতীক বা মুততির সন্ধান 
পাওয়া যায়নি। বরং বলা যায়, তাঁরা মৃতিপূজা 
বা মৃতিপূজকদের তেমন মর্যাদার চোখে দেখতেন 
না। 

মৃতিপৃজার ক্ুপ্রতিষ্ঠিত প্রাগ-এতিহাসিক 
ধারাটি গ্রীটপূর্বকালের প্রারস্ত হতে আর্ধগণের 
মধ্যে সংক্রামিত হতে শ্তরু করে। ত্দানীস্তন 
সাহিত্য ও শিল্পকর্ম ইহার জীবন্ত সাক্ষ্য । এই 

সকল সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে গ্রীটপূর্বাব্ষের অসংখ্য 
মুদ্রায় অঙ্কিত অমূর্ত প্রতীক চিহ্হা্দি ও স্তস্তগাত্রে 

অস্কিত গজলক্্ীর মৃত্তি, খোস্ৃত্ডি ( চিতোর ) 
শিলালেখ (২য় শ্রীঃ পৃঃ), গুড্ডিমল্লমের ( অক্র- 
প্রদেশ ) শিবলিঙ্গ (১ম শ্রীঃ পৃঃ), বেশনগরের গন্ড় 
শীরষুক্ত স্তত্ত (২য় খ্রীঃ পৃঃ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত 
( ৪র্ঘ রী: পৃঃ), পাণিনির অগ্টাধ্যায়ী (৫ম শ্রী 
পৃঃ) প্রসৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উপরি-উক্ত 
এঁতিহামিক উপকরণ থেকে বল! যায় যে, অনার্ধ 

সংস্কৃতির মৃত্তিপৃজার ধারাটি আর্ধ প্রভাবের 
কাল হতে কিছুদিন ক্ষীণধারায় স্থগু থাকার পর 
্রীপূর্বাব্ষের আরম্ভ থেকে আবার পূর্ণ প্রাণে 
আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। এই সময় 

আর্ধগণও মৃতিপূজার ক্রমশঃ আগ্রহী হয়ে ওঠেন 
এবং অনার্ষ সংস্কৃতির চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেদের 

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন। 



৩৪০৩ 

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ “নির্দেশ” থেকে জানা 
যায় যে, ভারতীয়গণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তী, অশ্ব, 
ধেলস, সারমেয়, বায়স, বাসদের, বলদেব, পূর্ণভপ্র, 
অগ্নি, নাগ, স্থপর্ণ, যক্ষ, অস্থ্র, গন্ধর্, চন্দ্র, সুর্য, ইন 

রক্ষা, দেব, দিস! প্রভৃতি দেবতাদের বিশেষ স্থান 

ছিল। এখানে বান্থদেব, বলদেবের সহিত ইন্দ্র 
্রন্ধা, অগ্নির নাম করা হয়েছে । এছাড়া এ একই 

গোত্রে হস্তী, অশ্ব, ধেন্কু, নাগ, অস্থ্র) গস্ধর্ব গ্রভৃতি 

অনার্ধ দেবতাদেরও নাম উল্লেখ কর! হয়েছে। 

আর্ধসংস্কতি প্রসারের ফলে অনার্য দেবতারা 

ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়েন, কিন্তু পরবর্তাঁ কালে 

এঁ সকল অনার্ধ দেবতার্দের অনেকগুলিই আর্ধ- 

অনার্ধসংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে আর্য দেবতাদের 

বাহনরূপে (যথা--সুর্ষের বাহন অশ্ব, ইন্দ্রের বাহন 
হস্তী, বিষ্ণুর বাহুন স্থ্পর্ণ বা গঞ্ড় ইত্যাদি) 
আত্মপ্রকাশ করে । 

মূলতঃ তক্তিবাদের প্রাবল্যে ভারতে মৃতি- 

পৃজার ব্যাপক প্রচলন হয়। যদিও বেদের কোন 
কোন স্ুক্ততে মধুরভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা 

যায়, তথাপি হ্ুচিস্তিতভাবে উপনিষদ্দের কাল 

হতে ভক্তিবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৬।১৮) “শরণমহং 

প্রপচ্ঠে” প্রভৃতি শ্লোক থেকে আত্মসমর্পণের 

ভাবটি পরিফার ফুটে উঠেছে । এইভাবে এক- 
এক দ্বেবতাকে অবলম্বন করে, মৃতিপূজার প্রকাশ 
ব্যপকতর হতে থাকে। মৃতিপূজ! প্রথম স্তরে 
অমূর্ত প্রতীক ও পরে মূর্ত প্রতীককে অবলম্বন 
করে গড়ে ওঠে । যদিও গ্রীষ্টা্ষের অনতিকাল 

পূর্ব হতে মৃত্তিপূজার ধারাটির গতিবেগ শুরু হয়, 
তথাপি এই গতিবেগের চাঞ্চল্য ও উচ্ছাস গুগুযুগ 
হতে (৩২০ গ্রীঃ) বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 

কালের ধারার সঙ্গে মানুষের যেমন ভাবধারার 

পরিব্তন হয় সেরূপ বিভিন্ন যুগে দেবদেবীর 

মৃতির ভাব, লাবণ্য ও বহিঃপ্রকাশধারাও 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 

রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক 
দেবতা-_-যেমন, শিব ও গণেশ অভিজাত শ্রেণীর 

দেবতার আসনলাভ করেছেন, আবার ব্রঙ্গা, চন্র 
প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণীর দেবতা কালন্ত্রোতে 

জাতিচ্যুত হয়েছেন। এর ফর্লে সরস্বতী ও লক্ষ্মী 

্রম্ধা ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে বিষ্ণুকে পতিত 
বরণ করেছেন। হৃর্ধদেব কালের যাত্রার সঙ্গে 

তাল মিলিয়ে তার রথের চারটি অশ্বের বদলে 
সাতটি অশ্ব যুক্ত করেছেন এবং দেবী দুর্গা দ্িভূজ। 
হতে অষ্ভূজা ও পরে দশভূজ। হয়েছেন। 

ভারতীয় হিন্দুমূর্তিতে এধরনের নিপর্শনাদি 
প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতাস্তর দুর করার জন্ত 
বিষ্ণ-_নরসিংহ, হরিহর, গরুড়বাহী এবং শিব 

অর্ধনারীশ্বর রূপ গ্রহণ করেছেন। কোন কোন 

স্থলে অনার্গোষ্ঠীর সঙ্গে অধিকতর মিলন ইচ্ছায় 

দেবদেবী তাদের বাহন ব্দল করেছেন। যেমন, 
রাজসাহীর দেবী সরস্বতী হাসের বদলে মেষ, 

হেরম্ব গণপতি ইছুরের বদলে পিংহকে ৰাহনবূপে 

গ্রহণ করেছেন। 

বর্তমানের প্রচলিত হিন্দুধর্মধারাকে পৌরাণিক 
ধার৷ বল। যায়। এই সময় পাঁচটি সম্প্রদ্দায় বিশেষ 

প্রাধান্ত পান। তার! হচ্ছেন বৈষ্ণব, শৈব, শাক, 

সৌর ও গাণপত্ায। জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য 
হিসাবে বিষণ ও শিবকে প্রথম, শক্তিকে দ্বিতীয় 
এবং স্থর্য ও গণপতিকে তৃতীয় পর্যায়তৃত্ত কর! 

হয়। 

এই পঞ্চদেবতার অমূর্ত প্রতীকের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। যেমন, বিষ্ণুর অমূর্ত প্রতীক হচ্ছে 

শালগ্রামশিলা, শিবের--বানলিঙ্গ, দেবীর-_ 

ধাতুখণ্ড বা স্বর্ণরেখা, হুর্ধের-_স্ফটিক বা হুর্ধকান্ত 
প্রস্তর এবং গণপতির-_স্বর্ভদ্র প্রস্তর । এই 
পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ তদের স্ব.স্ব নির্দিষ্ট 
দেবদেবীর পজার্চনা করতেন। আবার কখনও 
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তারা এই পঞ্চদেবতার পূজা একসঙ্গে করতেন। হৃর্ধ ও গণপতির প্রভাব খুবই নিশ্রভ। 
ধারা এরূপ পৃজ। করতেন তাদের ম্মার্ত বিভিন্ন মানবগোর্ঠীর ও সংস্কৃতিধারার ্লিলনের 
পঞ্চোপাসক” বলা হয়। ফলে হিন্দুদেবদেবীর মৃতির রূপ ও তাদের 

হিন্দু মাত্রেই ধর্মকার্ধ শুরু করার আরম্তে পৃজা-পদ্ধতি যুগে যুগে রূপাস্তরিত হয়ে তারতের 

“গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যোঃ নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ হিন্দুদের ভাব-মানসের ও ধর্মীয় চিন্তাধারার 

করে থাকেন। কিন্তু এই পঞ্চদেবতার মধ্যে এক সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করেছে। 

মুক্তির মন্ত্রঃ তুমি বিবেকানন্দ 
শ্রীঞফবকুমার মুখোপাধ্যায় 

হাওড়া নরাঁসংহ দত্ত কলেজে বাঙলার অধ্যাপক- কাব ও প্রাবান্ধক। 

উজ্জ্বল ছুরির নিচে 

আর কতকাল অপেক্ষা করবে৷ বলে! ? 

মৃত্যু- ক্ষুধা, হত্যা-_হিংসা, লেলিহ জিহবা, 
পৃথিবীর সবুজ পাতায় বারুদের আন 
নিস্তব্ধ নীলিম। ছি'ড়ে পেঁচাব চীৎকার ! 

আর কতকাল আমাদের অপেক্ষা বলো ? 
ভারত-_গোলার্ধ থেকে এখন কোথায় 

তোমার উষ্ভীষ তোলে বিপ্লব-চেতনা আদিগন্ত ? 

ঝলসিত মন্ত্র কোথা 

উচ্চারিত কোন্ দেশে-_কোন্ জনতার মাঝখানে? 

বাসের পাদানিতে আর ট্রামের হাতলে, 
অন্ধকারে ডুবে যাওয়া কলকাতার রাজপথে 

দেখি না তোমার মুত্তি কতকাল ! 
শতাব্দীর এই শেষ প্রহরে দাড়িয়ে 
স্বৃতিতরষ্ট ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে 
বিবেকআনন্দ স্মৃতি তুলে নিয়ে 
নতুন পৃথিবীর মহাছারে দ্রাড়াই যখন, 
তখন হে বিবেকানন্দ! জেগে ওঠে! ? 
অতলান্ত গভীরতার প্লাবন নয়নে নিয়ে-_ 

মুক্তির মন্ত্রে জাগো, কুরুক্ষেত্র বোবা-অন্ধকারে । 
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পথ ও পথিক 
শ্রীসঞীব চট্টোপাধ্যায় 

আনঙ্গ-পরঃকারে সম্মানিত খ্যাতনামা গঞ্পকার, ওপন্যাসক ও প্রাবাঞ্ধিক 
আনন্দবাজার প্রকার সহ-সম্পাদক । 

প্রতিধবমি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুরকমের বাতাসের কথা 

বারে বারে, নানা কথার ছলে ভক্তর্দের বলতেন 

কু-বাতাস আর স্থ-বাতাস প্রায়ই গাইতেন__ 
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি । 

পৃথিবীর এই হুল নিয়ম, এই হুল ধরন 

7090৮৩০1088 100106160 8156১, 

পশ্চিমের ধনী দেশের মানুষ জলে পুড়ে খাক 

হয়ে গেল। সব পেয়েও শৃন্ত, নিঃসঙ্গ জীবন। 
দেশ আছে। দেশাকঝ্বোধ আছে। জাতীয় 

অহংকার আছে। বিশাল সম্পদ আছে। 

জীবনের ওপর ছুটো প্রভাবই থাকবে । আদর্শ বাহুবল, অন্ত্বল আছে। এক তুঁড়িতে অন্য 
গৃথিবী মান্ছষের চিন্তায়,মাঙষের কল্পনায়, মানুষের 
স্বপ্নে। বাস্তব অন্ত জিনিস। এক জটিল জল- 

মোত। ভোগের পৃথিবী, লোভের পৃথিবী, ..আসেঞ্ ' মন ভেঙে টুকরো টুকরো! শত 
বঞ্চনার পৃথিবী, খুনীর পৃথিবী জীবনকে গ্রাম করে 

বসে আছে। মেটিরিয়ালিজম ধর্ম ভোলাতে 
চাইছে, অনবরতই কানের কাছে পণুশক্তির 

জয়গান গাইছে। মানুষকে বলছে-তুমি বুদ্ধি- 

মান জন্ত। আত্মশক্তি, সেলফ রিয়েলাইজেসানের 

কথা ভেব না। ওসব আদ্দিকালের অচল লোক- 

ঠকানো কথা। ধর্ম, ঈশ্বর এসব হল ধনীর 
বিলাদিতা ৷ গরিবের ইনটকৃসিকেসান । মানুষকে 

ভূলিয়ে রাখার ছলাকলা। নয়া মতবাদ-_ 
চ1০৫০০৩ ০01 70181). 

যন্ত্রে যন্ত্রের মতো জুড়ে যাও। চাকা ঘোরা ও । 

রাষ্ট্রের ভাগ্ার পূর্ণ করে দাও সম্পদে। ধনী 
হও, ভোগী হও। মান্য হলে কিন! সে প্রশ্ন 

পরে। ঈশ্বর নয় ওয়েলথ, গভ নয় ডেমন, ভজ 
গৌরাঙ্গ নয়, জপ কাঞ্চন । 03৩% 110) 08108. 
বাড়ি, গাড়ি, পঞ্চমকার আধুনিক মানুষের 
ভগবান । 

দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা আছে। 

নেই পরিবার। কে কার? পিল ছাড়া ঘুম 

বিভক্ত ব্যক্তিত্ব মনস্তাত্বিক ব্যাধিতে সব 

জেরবার । 

স্বামীজী যখন বলেছিলেন, “খালি পেটে ধর্ম 

হয় না+, তখন ভারত ছিল পরাধীন। অতি 

দরিদ্র, শোষিত, কুসংস্কারাচ্ছর, ভেদাতেদে 

শতঙচ্ছিন্ন, ধর্মব্যবসায়ীদের বারা অপন্থত। সেই 

ভারতে ওই উক্তির প্রয়োজন ছিল। ধান্িকের 
আলম্ত পরিহার করে ফকির থেকে উজির হবার 
প্রয়োজন ছিল। ম্বামীজী বলেছিলেন, “ভিখারির 

আবার ত্যাগ কি? আগে সব পাও, তারপর 

মায়ামুক্ত বৈদান্তিকের উদাসীনতায় সব লাখি 
মেরে ফেলে দাও। 

দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা ামীজীকে ঠিক 
ঠিক বুবিনি। আজও আমাদের আত্মবিমুঞ্টতা, 
অধাগিকতা, কদাচারিতাকে ওই একটি উক্তি 
দিয়ে সমর্থন করে চলেছি। স্বামীজীর. 'অজঅ 

উক্তি থেকে একটিকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছি 
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নিজেদের অপকর্মের আচ্ছাদনী হিসেবে। 
শয়তানের এই তে। ধর্ম। অথচ স্থা্মীজী যা 

চেয়েছিলেন তা হল : 
“আমি ছুনিয়। ঘুরে দেখলুম- এ দেশের মতে। 

এত অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর 

কোথাও নেই। বাহিরে সাত্বিকতার ভান, 

ভিতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব_ 

এদের দ্বার জগতের কি কাজ হবে? এমন 

অকর্ম, অলস, শ্িশ্সোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় 

কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ 

(পাশ্চাত্য ) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে 

আমার এ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের 

জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত 

উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের 

দেশের লোকগুলোর রক্ত যেনহ্ায়ে রুদ্ধ হয়ে 

রয়েছে-_ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে 

না_-সর্বাঙ্গে প্যারালিসিস হয়ে যেন এলিয়ে 

পড়েছে! আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ 

বাড়িয়ে কর্মত্পরত! দ্বারা এদেশের লোক- 

গুলোকে আগে এঁহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে 

চাই। শরীরে বল নেই-_হ্ৃদয়ে উৎসাহ নেই, 

মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই! কি হবে রে, এই জড়- 
পিগুগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে ওদের 

ভিতর সাড়া আনতে চাই-__-এজন্ত আমার প্রা ণাস্ত 

পণ। বেদাস্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'-_এই অতয়বাণী শোনাতেই 
আমার জম্ম। তোরা এ কার্ষে আমার সহায় হ। 

যা গায়ে গায়ে, দেশে দেশে এই অভয়বাণী 

আচঙ্াল ত্রাক্ণকে শুনাগে। সকলকে ধরে ধরে 

ব্লগে যা-তোমরা অমিতবীর্ষ, অমৃতের 

অধিকারী । এইরপে আগে রজঃশক্তির উদ্দীপন 

কর-_-জীবন সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর, 

তারপর পরজীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল। 

আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের 

পথ ও পথিক ৬৪৩ 

লোককে নিজের পায়ের. ওপর দাড় করা, উত্তম 
অশন-বসন--উত্বম ভোগ আগে করতে শিখুক, 
তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন.থেকে কি করে 

মুক্ত হতে পারবে, তা বলে দে।” 

গায়ের চেহারা, জেল! শহরের চেহারা পাণ্টে 

গেছে। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর 
অর্থ এসেছে । জীবনের চটক অবশ্যই খুলেছে । 

অর্থনীতির ছুটো৷ দিক খুলে গেছে, কালে। আর 
সার্দা। রজোগুণের ব্দলে বেড়েছে তমোগুণ। 

মানুষ আর কিছু বুঝুক না বুঝুক রাজনীতিট! বেশ 
ভালই বুঝেছে। আর সেই আগুনে বাতাস 

করছে নানা মতবাদ। আর সেই বাতাষটাই 

হুল কু-বাতান। এ-যুগের একটিই মাত্র মন্রদীক্ষা 

_ভায়োলেন্স । একটিই মাত্র মন্তণীক্ষা-_ 
করাপসান। জনে জনে শুধু বলা হচ্ছে পঞ্ত 

হও। মারো, মরো, হিস্স! বুঝে নাও। 

[1059 0085 ৪৪০1950 9০0 (0 &, 57001, 

8190 ১০ ০811 (1190) 10 0০৬০: ০%6: 

5901561 [ /111)6110 7২6101) ] মতবাদের 

হাড়িকাঠে মাথা, কথার জাছু হল খড়গ। 
সম্মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ যাদের মাথায় 

বসিয়েছে, তীর। কিন্ত পাকে প্রকারে একটি কথাই 

বলেন তুমি এবং তোমার জীবনের বাস্তবিকই 

কোনও দাম নেই। তোমার পরিবার, পরিজন, 
পুত্রকন্ত। কিছুই না। তুমি এক মহামুর্খ, দাস- 

মাত্র। তোমাকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়, 

যেমনতাবে খুশি ব্যবহার কর! যায়। ব্যক্তি- 

স্বাধীনতা ভাওতা৷ মাত্র, জাতীয় স্বাধীনতা হয় 

তো আছে। 

1519 19 1) 1 200 80:81 ০ 9০১, 

1015 1191, ৫58019 ৪2810. [501 010 ৩০০ 

061091009 0186 916 01 11010810109, [ £২61018 ] 

ক্ষুদ্র মান্য, সাধারণ মানুষ, বড় ভয় হয় 

তোমাদের জন্যে । তোমরাই যে তোমাদের 
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ভাগ্যের নিয়ন্তা। তোমাদের জন্যে ভয় হয়। 

তোমরা কোনও কিছু থেকে পালাও না পালাও, 

নিজেদের কাছ থেকে আগে পালাচ্ছ। তোমরা 

অন্ুস্থ, ভীষণ অনুস্থ। তোমাদের দোষ নেই 

অবশ্ত। কিন্ত সুস্থ হয়ে ওঠার দায়িত্ব তোমার 

নিজের । যারা তোমাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা 
করছে, তাদের তোমরা যে কোনও মুহূর্তে ছ'ড়ে 
ফেলে দিতে পারো । পারে! না কেন, একটিই 

মাত্র কারণ, তোমরা দলিত হতে ভালবাস। 

দলনকারীকে তোমরা সমর্থন কর। ০ 

[০19৩ 00:0৩ 108 (05 ০110 ০৪1৫ ০০ 

2০%5101 2009080 $০ 90100:589 ০, 

সামান্ততম আত্মসম্মানবোধ থাকলে কেউ 

তোমাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না । সেই গভীর 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ_৬ঠ সংখ্যা 

উপলব্ধি যদি থাকত !-_মাধারণ মানুষ ছাড়া, 

পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যেতে এক ঘণ্টারও বেশি লয় 
লাগবে না! 701৫ 5০10৮৩৪1০1১ (611 90৪ 
097 2০, [7৩ ০81160 9০0 195 ০1 

(91191? 01 006 ০110) ০৪176 ৫10 1801 61] 

9০০ 0780 500 80৫ 001 3০ 8:৩ £680010- 

81019 001 9০৫ 116, [1২6101) ] একটি কথা, 

আজকের সার কথা, দূরকাল থেকে ভেসে আস 
স্বামীজীর সেই নির্দেশ_ শিক্ষা হীন, ধর্মহীন বর্তমান 

অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে-_ 

ভাই নব, ওঠ, জাগ। কতদিন আর ঘুযুবে ?” 

এই কণ্ঠস্বরকে সগ্তগ্রামে তুলতে হবে, ছাপিয়ে 
যেতে হবে তাদের, যারা বলে- _বন্ধুগণ, পশ্ত হও, 

অধামিক ইতর হও। 

আমি বাঁলতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীষ। মানুষকে সবর্দা তাহার দুর্বলতার 

বিষয় ভাঁবিতে বলা তাহার দুব'লতার প্রতিকার নয়-তাহার শীল্তর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই 

প্রাতকারের উপায় । আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন লৌহবৎ দূঢ় মাংসপেশশ ও ইস্পাতের 

মতো গ্নায়়; এমন দৃঢ় ইচ্ছাশীন্ত চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ কারতে সমথ* না হয়, উহা 
যেন ব্রক্ধাশ্ডের সমৃদয় রহসাভেদে সমথ" হয়-_যাঁদ বা এই কার্বসাধনে সমহদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, 

যদি বা সবর্দা সর্ধপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন কাঁরতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমাদের 
আবশ্যক । এই বীধ'লাভের প্রথম উপায়-উপনিষদে [ব*বাসণ হওয়া এবং ব*্বাস করা যে আমি 

আত্মা" । উহার দ্বারা সমগ্প জগৎকে পুনরুজ্জশীবিত, শাম্তমান: ও বীব*শালশ কারতে পারা বায়। 

শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তাহার হাশনন্বজ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখালো হইতেছে,**'তাহারা এখন 

আত্মতন্ব শ্রবণ করক- তাহারা জান্ক যে, তাহাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যন্তির হদয়েও আত্মা রহিয়াছেন ; 
সেই আত্মার জজ্ম নাই, মৃত্যু নাই। 

-_ স্বামণী বিবেকানন্দ 



স্বধমর্ণনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ 
পুরাকালে কৌশিক নামে এক বেদাধ্যায়ী ও 

ধর্মশীল ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। তিনি একদিন একটি 
গাছের তলায় বসে ব্দপাঠ করছিলেন। ওই 

গাছের ভালে এক বক বসে ছিল । সে বেদাধ্যায়ন- 

রত ব্রাহ্মণের গায়ে মলত্যাগ করে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ 

হয়ে গাছের ডালে বমে-থাকা বকের দিকে 

তাকিয়ে তার অনিষ্ট চিন্তা করেন। বকটি সঙ্গে 

সঙ্গে মাটিতে পড়ে মারা যায় । কৌশিকের তাতে 

একটু গর্ববোধ হল-_কিছু শক্তি অর্জন হয়েছে 

বলে। কিন্তু বকটির নিশ্রাণ মৃত শরীরটি দেখে 

কিছু অঙুশোচনাও হল | তিনি মনে মনে ভাবতে 

লাগলেন : আমার নামান্ত ক্রোধের ফলে 

একটা প্রাণী হত্যা হল! এটি আমার অকার্ধই 
হয়েছে। 

ইতিমধ্যে ভিক্ষার সময় হয়ে গেছে । তিনি 

তার হুক্রর্ম চিন্তা করতে করতে এক গ্রামে ভিক্ষা 

করতে গেলেন। এক বাড়িতে গিয়ে তিনি ভিক্ষা 

চাইলেন। বাড়ির ভিতর থেকে একজন স্ত্রীলোক 
তাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন । 

স্্রীলোকটি তখন উচ্ছিষ্ট বাসন “মাজছিলেন। 
এমন সময় তাঁর স্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়িতে এলেন। 

তিনি সব কাজ বাদ দিয়ে স্বামিসেধা করতে 
লাগলেন । স্বামিসেব করতে করতে সাধবী স্ত্রী 

বাইরে ভিক্ষার জন্ত অপেক্ষারত ব্রাহ্মণের কথা 
ভূলে গেলেন। পতিকে যখন ভোজন পরিবেশন 

করছিলেন তখন সহস! দূরে দাড়ানে। ব্রাহ্মণের 

দিকে চোখ পড়ে । লজ্জিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 

ব্রান্মণকে ভিক্ষা দিতে এগিয়ে গেলেন। 

এদিকে ব্রাঙ্গণ ভিক্ষা! পেতে দেরি হওয়াতে মনে 

মনে ক্রুদ্ধ ছিলেন । সাধবী স্ত্রীলোকটিকে দর্শনমাত্রই 

তিনি বলে উঠলেন : তোমার একি ব্যবহার ? 
তোমার যর্দি এতই দেরি হবে, আমাকে তুমি 
চলে যেতে বললে না কেন? 

সাধবী স্ত্রী: হে ত্রাঙ্ষণ! আমাকে ক্ষমা করুন। 

ক্ষুধার্ত পতিকে আমি সেবা করছিলাম। 

তাই দেরি হয়ে গেছে ভিক্ষা দিতে । 

: ব্রাহ্মণের থেকে কি পতি তোমার বেশি 

সমাদদরের পাত্র হল? গৃহস্থা হয়ে তুমি 
্রাহ্ণকে অবমাননা করছ? তুমি কি 
জান না৷ হুয়ং ইন্দ্রও ক্রাহ্মণকে প্রণাম 

করেন। তুমি কিছুই জান না। তোমার 
উচিত কোন বৃদ্ধের কাছে উপদেশ লাভ 

করা। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হলে সমস্ত পৃথিবী 
দ্$ করতে পারেন । 

সাধবী স্ত্রী: হে তপোধন! আমি বক নই যে, 

আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন। 

আপনার ক্রোধ আমাকে কিছুই 
করতে পারবে না। আপনি ক্রোধ 

ত্যাগ করুন। ক্রোধ ব্রাহ্মণের শোভা 

পায় না। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে আমি 

দেবতুল্য শ্রদ্ধা করি, কখনও অসম্মান 
করি ন।। 
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হে ব্রাঙ্ণ! আমি ব্রাঙ্ষণের তেজের কথা 

জানি। পতিসেবা আমার কাছে সবচেয়ে বড় 

ধর্ম। সকল দেবতার মধ্যে আমি পতিকে সর্বশ্রেষ্ 
মনে করি। পতি, শ্বশুর-শাশুড়ি প্রভৃতি 

পরিবারের সকলকে মিষ্ঠাসহকারে সেবা করে 

আমি আপনার ক্রোধবশে বককে মেরে ফেলার 

কথা জানতে পেরেছি । ক্রোধ মানুষের শক্রু। 

যিনি ক্রোধ ও মোহকে ত্যাগ করতে পারেন 

তাঁকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি, সত্যকথ। 

বলেন, কাউকে হিংসা করেন না এবং 

গুরুকে সন্ধষ্ট রাখেন তাঁকে দেবগণ ব্রাহ্মণ 

বলেন। 

হে তপোধন! আপনার এখনও ধর্ম সম্বন্ধে 

সুক্ষ দৃষ্টিলাভ হয়নি । আপনি যদি পরম ধর্ম কি 
জানতে চান, মিথিলাপুরীতে ধর্মব্যাধ নামে এক 

মহা ধাসিক ব্যক্তি আছেন, তাঁর কাছে যান। 
তিনি মাতা-পিতাকে সেবা, স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে ও 

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হয়ে পরম ধর্মলাভ 

করেছেন। 

সাধবী স্ত্রীর পরামর্শান্ুসারে ব্রাহ্মণ কৌশিক 

মিথিলাপুরীতে ধর্মব্যাধের কাছে গেলেন। গিয়ে 

তিনি দেখেন যে, মহাত্মা ধর্মব্যাধ কপাইখানায় 

হরিণ ও মহিষের মাংস বিক্রি করছে । কসাই- 

খানায় এত ভিড় যে কৌশিক তার সঙ্গে কথা 
বলার স্থযোগ পেলেন না, দোকানের একপাশে 

দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

ব্রাহ্মণের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ধর্মব্যাধ 

সঙ্গে সঙ্গে কসাইখান! থেকে তীর কাছে গেলেন। 

তিনি হাতজোড় করে অতি বিনয়ের সঙ্গে 

বললেন : হে ভগবন্! আমার প্রণাম গ্রহণ 

করুন। আপনাকে যে উদ্ধেশ্টে মেই পতিত্রতা 

নারী আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তা আমি 

অবগত আছি। 

ধর্মব্যাধের কথা শুনে কৌশিক বিশ্মিত হলেন 
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_-কী করে ইনি আমার পূর্বের সব কথা 

জানলেন ! 

ধর্মব্যাধ বললেন : হে ব্রা্ষণ! এই স্থান 
আপনার অবস্থানের যোগ্য নয়। আপনি অন্্মতি 

করলে, আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে 
পারি--সেখানে আমাদের কথা হবে। 

কৌশিক খুশি হয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে তার 

বাড়িতে গেলেন। ধর্মব্যাধ তাঁকে পান্-অর্ধ্য 

দ্বারা পূজা করে আসনে বমতে দিলেন। তখন 

কৌশিক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা, 
তোমার মতো পুণ্যাত্বা ধাগ্নিক কসাইয়ের কাজ 
করছে কেন? তোমাকে এই কাজ করতে দেখে 

আমি পীড়িত হয়েছি। 
উত্তরে ধর্মব্যাধ বললেন : হে দ্বিজ! এই কর্ম 

আমার পিতা-পিতামহ সবাই করেছেন, আমিও 

করছি। এটি আমাদের কুলধর্ম। সেই কুলধর্মই 
আমি পালন করছি। অতএব এতে আপনার 

পীড়িত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
হে ব্রাহ্মণ! আমি অতি নিষ্ঠাসহকারে এই 

কুলধর্ম পালন করে দেবপূজার ন্যায় পিতা-মাতার 

সেবা করি। আমি সত্য কথা বলি। কাউকে 

হিংসা ও বিদ্বেষ করি না। কারোর কুৎসা 
রটনা বা আমার চেয়ে বলবান্ পুরুষের নিন্দাও 

করি না। 

স্ব স্ব জাতিধর্ম অনুপারে প্রত্যেকের কর্ম করা 

উচিত। ব্রাক্ষণের ধর্ম ক্রহ্ষচর্য, তপস্য।, মন্ত্রজপ 

ও সত্যকথন | ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ধর্মান্ছসারে রাজা- 

শাসন করা। বৈশ্তের_-কৃষি ও বাণিজ্য এবং 
শৃপ্রের ধর্ম-সেবা । 

হে ক্রাঙ্গণ! আমি জীবহত্যা করি না 

অন্যের দ্বারা নিহত মহিষ-হরিণের মাংস আমি 

বিক্রিকরি। আমি নিজে মাংস খাই না। সত্য 

কথ। বলি। সংযত জীবনযাপন করি । . সৎপান্রে 

দান করি। যথাযোগ্য স্থানে সম্মান প্রদর্শন 
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করি। সকলের সঙ্গে সদ্যবহার করি ন্বধর্ম 

নানাপ্রসঙ্গে ৩৪৭ 

ব্রাহ্মণ কৌশিক পরম ধর্মের উপদেশলাভ 

অনুষ্ঠান করে এবং পিতা-মাতার সেবা করে আমি করে ধর্মব্যাধকে রূতজ্ঞতা জাপন করেন। 

পরম ধর্মলাভ করেছি । সত্যিকারের ধর্মাচরণের জন্য তিনি নিজ গ্রামে 

এইকূপে ধর্মব্যাধ চতুরর্পের ধর্ম সম্বন্ধে ফিরে গিয়ে পিতা-মাতার সেবা-সহ সংঘত 

সবিস্তারে ব্রাক্ষণ কৌশিককে উপদেশ প্রদান 
করে ধর্মের নুক্ নীতি বর্ণনা৷ করেন । 

জীবনযাপন করতে লাগলেন । 

[ মহাভারত, বনপর্ব দ্রষ্টব্য | ] 

আ্[ৃতি-সগ্চয়ন 
ভগবদ্দৃষ্ট 

স্বামী মাধবানন্দজী (নির্মল মহারাজ ) তখন 

সমগ্র রামকৃষ্ণ-সজ্বের প্রধান সচিব | বেলুড় মঠে 

মন্দিরের সম্মুখস্থ আফিস-বাঁড়ির দোতালায় বা 
দিকের ঘরখানিতে তিনি থাকতেন-_বাড়িটি তখন 

আয়তনে অনেক ছোট । খুবই স্থপরিচিত একটি 

চিত্র : হয়তে। তিনি সেই ইজি-চেয়ারখানিতে 
বসে চিঠিপত্র লিখছেন কিংবা কোন কাগজপত্র 
বা গ্রুফ দেখছেন, পাণ্ডীলপি সংশোধন করছেন, 

অথবা কোন সাধুর সঙ্গে কোন বিষয়ে কথ! 

বলছেন বা আলোচনায় রত রয়েছেন-_কিস্তু এত 

সব ব্যস্ততা ও কাজকর্মের মধ্যেও, দেখা যেত 

মাঝে মাঝেই তিনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের 
দিকে চেয়ে রয়েছেন__ঘরের জানালার বাইরে 

দুরে একটা কিছু যেন তিনি নিবিষ্টচিত্তে 
দেখছেন! 

কৌতুহলী কোন নবীন সাধু খুব সাহস করে 
একদিন জিজ্ঞাস করে বসল,_তিনি কী দেখেন 

অমন অপলক নেত্রে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে । 
খানিক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবানন্দজী একটু মু 

হেসে উত্তর দিয়েছিলেন--“ নারকেল গাছটিকে 
সাথ ।” জিজ্ঞান্থ সেদিকে চোখ ফেরালে, 

নারকেল গাছের পাতাগুলি দেখিয়ে তিনি 
বলেছিলেন_-“যেমন মৃছ্মন্দ বাতাস বইছে, 

তালে তালে পাতাগুলোও কখনো দুলছে ডাইনে 

কখনো বীয়ে--আবার সামনে-পিছনে_- 
কখনও-বা স্থির হয়েও থাকে--যেন অচঞ্চল 

দাড়িয়ে রয়েছে। আর এই কারণেই ঝড়" 

ঝাঁপটাতে ওদের কিছু করতে পারে না__-ওর! 
ভেঙে পড়ে না__অক্ষতই থাকে । আমরাও 

যদি অমনিভাবে সব সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছার সঙ্গে 

তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম !” 

আর একদিনের কথ! । তরুণ এক সাধু 
সেদিন সকালে স্বামী মাধবানন্দজীর মাথা মুগডন 

করে দিচ্ছিল। বয়সে নবীন-_তাই আত্মপ্রশংসায় 

উৎসাহী হয়ে মহারাজকে বলছিল-- মহারাজ, 

আমি কিন্ত খুব -ভাল কামাতে পারি, দক্ষ 

নাপিতের মতো |” 

শ্মিতহান্তে মাধবাননা মহারাজ উত্তর দিয়ে- 

ছিলেন--"মানুষকে বা অন্ত কোন প্রাণীকে 

অন্থুকরণ করো! না। সব ব্যাপারে একমাত্র 

ঠাকুরকেই অঙ্ুসরণের চেষ্টা করবে। “মামার 

চিন্তা-ভাবনা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম দেবতার 

মতো ! আমি শিবের মতে। বসেছি, শিবের মতো 

ধ্যান করি” এই রকম কথাই সর্বদা ভাবতে ও 

বলতে চেষ্টা করবে ।” 
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কথ! এখানেই শেষ করেননি সেদিন । একটা 

মজার গল্পও শুনিয়েছিলেন । বলেছিলেন-- 

“শুয়োরের ঘোৎ-ঘেৎ আওয়াজ নিজের গলায় 
অনুকরণ করে, পাড়ার লোককে তাই শুনিয়ে 
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শুনিয়ে একট। লোক বেশ কিছু টাক রোজগার 

করে জমিয়েছিল। হায়, এত কষ্টের রোজগার ! 

একদিন ঘরে ডাকাত ঢুকে লোকাটির এ জমানে। 
টাকাকড়ি নব লুটপাট করে নিয়ে গেল।” 

অন্ত্রের পরর্জীবী সংক্রমণ ও তার প্রতিকার 

৫*-এরও বেশি বিভিন্ন ধরনের পরজীবী 

আছে যারা মান্ছষের পেটের ভিতর- অস্ত্রের 

মধ্যে বাসা বাধতে পারে । এদের মধ্যে ৬টা শ্রেণী 

খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেগুলি হুল : 

(১) গোলাকার রুমি (আ্যাসকারিস) 

বড় আকারের । সারা পৃথিবীতে এই সংক্রমণে 

ভুগছে ১০* কোটি লোক। গোলাকার কমি 

সংক্রমণের ফলে লোক মার যেতেও পারে। 

বছরে সারা পৃথিবীতে মারা যায় ২* হাজার 

লোক। 

(২) হুইপওয়ার্ম (ট্রাইকিউরিম ) চাবুকের 
মতো! দেখতে বলে এই কৃমির এই নাম। এটাও 

গোলাকার একধরনের ছোট কমি। এই কমির 

সংক্রমণে ভোগে ৫* কোটি লোক। 

(৩) হুকওয়ার্ম (আ্যনকাইলোস্টোমা/ 
নিকেটর ) ছোট গোলাকার কৃমি, হকের মতো 

দেখতে । পৃথিবীতে ৯* কোটি লোক এতে 

ভোগে। এই কমি অন্তর থেকে রক্ত চুষে খায়। 
বছরে হুকওয়ার্মের সংক্রমণে মারা যায় ৬* হাজার 

লোক। 

(8) আমাশয় (এনটামিব! হিসটোলিটিকা ) 
এককোষী পরজীবী সংক্রমণের ফলে এ-রোগ 

হয়। সার! দুনিয়াতে বছরে ৪* কোটি লোক 

আমাশয়ে তোগে। 

লোক। 

(৫) জিয়ািয়! (জিয়াডিয়া) এও এক- 
ধরনের এককোষী পরজীবী । লোক মারা না 

গেলেও পেটের নানা গোলমাল ও অপুষ্টির জদ্য 

দায়ী। জিয়াপিয়াতে পৃথিবীজুড়ে বছরে ভোগে 
২০ কোটি লোক। 

(৬) ফিতে কৃমি (টিনিয়া) অনেক ধরনের 

হয়। ফিতের মতে। দেখতে । ৫ কোটি লোক 

বছরে এই রোগে ভোগে । বছরে মৃত্যুর সংখ্যা 
৫০ হাজার। 

সংক্রমণ হয় মাটি থেকে, জল থেকে, খাবার 

বা মাং থেকে। কীভাবে প্রতিরোধ করা 

যায়? 

-__খেতে হবে বিশুদ্ধ জল। 

_মাহুষের মলমূত্র ঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে অপসারণ করতে হবে। 

_ হাত ধারে বারে ধুতে হবে, এবং আরও 

__ফলমূল ও শাকসবজী ভালভাবে ধুতে হবে। 
_ মাছি, আরশোলা, ই'ছুর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ 

করতে হবে। 

_মাংদ থেতে হলে স্থপিদ্ধ মাংস খেতে 

হবে। 

মারা যায় ৩০ হাজার 
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দেশ-বিদেশ 

নোকতে 

অরুণাচলপ্রদেশের একটি জেলা তিরাপ। 

এই জেলার পূর্ব ও দক্ষিণে বার্মী দেশ এবং উত্তরে 
মিশমী পর্বতশ্রেণী। নানা উচ্চতার পাহাড় দিয়ে 
ঘেরা তিরাপ জেলা । সবচেয়ে বড় পাহাড়ের 

উচ্চতা ১,৮২৯ মিটার এবং সবনিম্ন পাহাড়ের 

উচ্চতা ১৫২ মিটার । এইসব পাহাড়ের গ৷ বেয়ে 

অজন্ম ঝরনা বেরিয়ে এসে তিরাপ নর্দীতে 

পড়ছে । এই নদী আবার গিয়ে মিশছে ব্রর্মপুত্রে। 

পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনানীর সমারোহ । 
কী অদ্ভুত গ্রান্কৃতিক সৌন্দর্য! প্রকৃতি দেবী যেন 
অকুপণ হস্তে উজাড় করে তাঁর রূপের ভালি 
সাজিয়ে বসে আছেন। গভীর জঙ্গলে নানা- 

শ্রেনীর জীবজন্ত। ইতস্তত বন্য হাতিকে সর্দলবলে 

জঙ্গলে বিহার করতে দেখ! যায়। আজ জঙ্গলের 

বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে । হাতিকে পোষ 

মানিয়ে তাকে দিয়ে জঙ্গলের বাইরে ওই কাঠ 

আন। হচ্ছে। 

এই বিতিন্ন উচ্চতার পাহাড়ে নানা 
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পর সা 

হাতিকে পোষ মানিয়ে তাকে 'দিয়ে জঙ্গলের বাইরে কাঠ আনা হচ্ছে। 

আদিবাসীর বাস। অরুণাচলপ্রদেশের অন্ান্ত 

আদিবাদীদের তুলনায় তিরাপের আদিবাসীদের 
সাহিত্য খুবই কম। তাই তাদের সম্বন্ধে খুব 

কমই জান! যায়। নোকতে, ওয়ানচো, তাংস! 

প্রভৃতি আদিবাসীদের সম্বন্ধে অল্নবিস্তর কিছু কিছু 

জান যায়। 

নোকতে আর্দিবাসীরা পরিচিত অহ্ম 

রাজাদের সময় থেকে ৷ সেই সময় থেকে সমতল- 

ভূমির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। এই 
যোগাযোগ তারা শ্রধু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত 

করত না,সামাজিক ও সাংস্কতিক আদান-প্রদানের 

জন্তও করত। এই যোগাযোগের একটি 

পৌরাণিক কাহিনী আছে : 

নোকতে ও অহমিয়ারা একই পিতা-মাতার 

সম্ভান ; তবে কালক্রমে তারা৷ তা ভুলে যায়। 

: পাহাড়ের মধ্যে একটি লবণহৃদ ছিল। একদিন 
তিনজন নোকতে আদিবাসী নিকটবতাঁ একটি 

নদীতে নৌকায় লবণ ভরছিল। তাদের নৌকায় 
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কোন হাল ছিল না| যখন লবণে নৌকা ভি 
হয়ে গেল তখন নৌকা! নদ্দীর শ্তরোতে তাদের নিয়ে 
সমতলভূমির দিকে ছুটে চলল। সমতলভূমির 
লোকেরা তাদের নৌকাটি ধরে তীরে টেনে নিয়ে 
গেল। নোকতেরা নৌকা থেকে তাদের লব্ণ 

দিল। তারা খুব খুশি হল। পরিবর্তে তারা 
লাল, নীল ও হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে 

নোকতেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। সমতলভূমির 
লোকেরা--অহমিয়ার| নোকতেদের সাদর 

আমন্ত্রণ জানাল-_যখনই তাদের প্রয়োজন হবে 
কোন জিনিসের নিয়ে যাওয়ার জন্ত | 

নোকতে আদিবাসীরা তিরাপ জেলার 
মধ্যবতাঁ অংশ থেকে ওয়ানচোর উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত 
“বোর ছুরিয়া "ও “নংসাং নামে ছুটি গ্রামে 
প্রধানত বসবাস করে। 

নোকতেসমাজ গ্রামপ্রধানের দ্বারা পরি- 

চালিত হয়। তাদের প্রভাব খুব বেশি। 
তারা অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মান, পদমর্ধাদা লাভ 
করে। একজন গ্রামপ্রধানের অধীনে কয়েকটি 
গ্রাম থাকে। 

গ্রামপ্রধানের বংশধরেরা “লোয়াংজাত” এবং 

সাধারণ আদিবাসী 'সনাজাত' নামে পরিচিত। 

এই ছুটি গোষ্ঠীতে নোকতেসমাজ বিভক্ত। 
লাজ অঞ্চলে পান্সাজাত”' নামে সাধারণ 

আদিবাসীরা পরিচিত। গ্রামপ্রধানেরা ইচ্ছা 

করলে ছোট-খাট কাজের জন্য সাধারণ 

আদিবাসীদের মধ্য থেকে বিচার-সমিতির সভ্য 

নির্বাচন করতে পারে। উচ্চশ্রেণী 'লোয়াংজাত 
গ্রামের সাধারণ মাহষদের থেকে বেশি স্থযোগ- 
সুবিধা পায়। 

সাধারণত বাইরে থেকে পোশাকে-আশাকে 
দেখে উচ্চ ও নিম্শ্রেণীর লোক বলে নির্দিষ্ট করে 

বোঝা। যায় না, তবে তাদের পার্থকা বোঝ! 

যায় সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় । 'লান্কুঃগোঠীর 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৬্ঠ সংখ্যা 

গ্রামপ্রধানদের 'কেপি' ও সাধারণ আদিবাসীদের 

াংমো” বলে। এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক নিষিদ্ধ। তবে শুধু গ্রামগ্রধানরা ইচ্ছা 
করলে টাংমো"গোষ্ঠীর মেয়েদের বিয়ে করতে 

পারে। ওই স্ত্রীকে গ্রাসপ্রধানর। প্রথম স্ত্রীর মর্ধাদ। 

দেয় না। প্রথম। স্ত্রীর জন্য গ্রামগ্রধানকে অতি 
অবশ্তই 'কেপি*গোীর মেয়েকে বিবাহ করতে 

হবে। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয় ও উচ্চ- 

শ্রেণীরা কখনও এক পঙ্ক্তিতে বসে আহার করে 

না। ভোজনের জন্ত মহিষ মার হলে মাংসের 

সিংহভাগটি চলে যায় উচ্চশ্রেণী “কেপি'র দিকে, 
অবশিষ্ট অংশটি যায় নিম্নশ্রেণী টাংমো”র দিকে । 

এই “কেপি” এবং “াংমো”গোষ্ঠী আবার বহু 
ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত। 

নৌকতেরা বাড়ি তৈরি করে মাটি থেকে 

বেশ কিছু উচু'তে। বড় বড় গাছের খুণটির উপর 
ঘর বাধে তারা । খু'টিগুলি কখন কথন সুম্নর 
কারুকার্য করা । “টোকো” গাছের পাতা দিয়ে 

ঘরের চাল ছাওয়ায়। ঘরের চাল এমনভাবে 

ছাঁওয়া হয় যে, ঘরের দেওয়াল কদাচিৎ দেখা 

যায়। চাল ছাড়া অংশ পাটাতন বারান্দার 

কাজ করে। বাড়ির সামনের দিকে বেশ বড় 

আয়তনে ঘর থাকে যা বৈঠকখানাবপে ব্যবহৃত 

হয়। মেয়েদের জন্তও ওইরকম একটি বড় ঘর 

থাকে যেখানে তার! সবাই একত্র মিলিত হয়ে 
গল্পগুজব করে। গ্রামপ্রধানদের ঘরবাড়ি বেশ 

বড় বড় হয়। মনে হয়, অরুণাচলপ্রদেশের 

অন্তান্ত আদিবাসীর্দের চেয়েও বড়। নোকতে 

আদিবাসীর্দের মধ্যে কোন ক্রীতদাস নেই। 

আর্দি নোকতে পুরুষেরা অনংখ্য বেতের 

বেণ্ট কোমরে জড়াত, এক ফ্লালি কাপড় লেছুটির 
মতো! করে পরত এবং বাশ গোল চাকা চাকা 

করে কেটে হাতে ও পায়ে পরত । মাথার চুল 

চারপাশ থেকে কামিয়ে ফেলত। মাথার 
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মাঝখানে দক্ষিণভারতীয় ত্রাঙ্ষণদের মতো। মোটা 

শিখা রেখে দিত। ওই মোটা লম্বা শিখা একত্র 

জড়িয়ে ঘাড়ের কাছে বেধে রাখত । বর্তমানে 
সহর ঘে'ষা পুরুষের প্যা্ট-শার্ট পরে । মাথার 

চুল হাল ফ্যাশানের মতো কাটে। 

নোৌকতে মেয়েরা একটুকরো সাদা বা কালো 
রঙের কাপড়-__হাটু পর্যন্ত লম্বা--কোমরে জড়িয়ে 

রাখে । বিধব! মেয়েরা যার! ছ্িতীয়বার বিয়ে 

. করতে ন চায় তার! মাথার চুল একেবারে কেটে 
ফেলে । আজকাল মেয়েরা শরীরের উধ্বাঙ্গের 

জন্য ছোট ব্লাউজ পরে। রঙ"বেরঙের পুতির 
মালা এই অঞ্চলের প্রায় সব আদিবাসী মেয়েদের 

পছন্দ । 

অতীতে নোকতেরা মানুষের মাথা-শিকার, 

এবং বিশেষ নকশার উলকি ব্যবহার করত। 

তার! প্রথম কবে থেকে মানষের মাথা-শিকার 

আরম্ভ করেছে-_তার ব্যাখ্যা অনেকে অনেক- 

রকম দিয়ে থাকেন। সে-সব কাহিনীর একটি 

এইরকম £ 
প্রথমে মানুষ এবং জীবজস্ত একত্রে বসবাস 

করত। অনেক বছর পরে মান্থষের সংখ্যা জীব- 

জন্তদের তুলনায় প্রচণ্ডতাবে বেড়ে গেল। আবার 

মেয়েদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। 

স্থতরাং পুরুষদের মধ্যে ছন্ঘ বেঁধে গেল মেয়েদের 

নিজ নিজ অধীনে রাখা নিয়ে । 

একদিন “পাতেই' নামে একজন লোক খুন 

হুল ওই মেয়েছেলে-সংক্রান্ত বিবাদে । তার তাই 

তখন খুব ছোট। তারপর বেশ কয়েক বছর 

পরে সেই ভাই বড়হল। একদিন সে জঙ্গলে 

বেড়াতে গেল। তাকে “নিয়ালাং, (মৌমাছি )- 

এ কামড়াল মৌমাছির কামড়ে তীব্র যন্ত্রণায় 

সে কাতরাতে লাগল । তখন তার মনে পড়ল বড় 

তাই-এর কথা-_-সে নিশ্চয়ই আমার মতো যন্ত্রণা 
ভোগ করেছে মৃত্যুর সময়ে। সে তখন ভীষণ 

নানা প্রসঙ্গে ৩৫১ 

ক্রোধাদ্থিত হল এবং যে তার দাদাকে মেরেছে, 

তাকে মেরে ফেলল। তারপর ছুটি পরিবারের মধ্যে 

বিবাদ শুরু হল। এবং তাদের পরম্পরের আত্মীয়- 

স্বজনের মধ্যেও প্রতিহিংসা! গ্রহণের চেষ্টা আরস্ত 
হয়ে গেল। এইভাবে মাথা-শিকার শ্তরু হল। 

মাথা-শিকারের সাধারণ পদ্ধতি হল : হঠাৎ 

একটি গ্রামের আদিবাসী অন্য একটি গ্রামকে 

আক্রমণ করে । নোকতেরা একে অপরের প্রতি 

চ্যালেঞ্ড জানিয়েও যুদ্ধ করে । চ্যালেঞ্র জানাবার 

পদ্ধতি হল : একজন দৃতকে পাঠানো হয় একটি 

বাশের লাঠি দিয়ে। লাঠির 'একধারে স্চালো 
এবং অপর দিকটি থাকে ভোতা। এই ভোতা 
ছিকটির তাৎপর্য হল__-যাকে চ্যালেঙ জানানো 

হচ্ছে তার মাথা নেওয়া হবে ওই ভোতা অংশ 

দিয়ে মেরে । বিরোধীপক্ষ৪ ভোতাওয়াল। লাঠি 

ওই দূত মারফতে প্রেরণ করে জানিয়ে দেয়, 

তারাও মাথ! নেওয়ার জঙ্য প্রস্তত। আর যদি 

বিরোধীপক্ষ শাস্তি চায়, লাঠির ভোতা অংশটি 
কেটে সরু অংশটি পাঠিয়ে দেয়। 

যুদ্ধে জয়লাভ করলে উচ্চৈংস্বরে চিৎকার, 

নাচ, বন্দুকের আওয়াজ এবং বড় বড় ঢোল 

জোরে জোরে বাজাতে বাঞসাতে গ্রামে ফিরে 

আমে । এই শবধই গ্রামবাপীকে জানিয়ে দেয় 

ফে, যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছে। যদি পরাজিত 
হয়, খুব নীরবে গ্রামে এসে নিজে নিজের বাড়িতে 

চলে যায়। তাদের নীরবধতাই প্রমাণ করে যে, 

তার। পরাজিত হয়েছে। 

বিজয়ীর! বাগ্ঠযন্ত্রসহ নৃত্য করতে করতে 

শত্রুর মাথাগুলি মাটিতে হিচড়াতে হি"চড়াতে 

টেনে নিয়ে আমে । তারপর গ্রামের মধ্যে একটি 

জায়গায় এসে মাথাগুলি একত্র সংগ্রহ করে,চালের 

গু'ড়। ও ডিম একসঙ্গে মিশিয়ে সেগুলিতে মা খিয়ে 

দেয়। শেষে ওইগুলিকে একটি বড়গাছে ঝুলিয়ে 
রাখে। 



৩৫২ 

ফসল কাটার সময় নোকতেদের একটি বড় 
উৎসৰ হয়। এই উৎসবকে তারা! “খোটাং, বলে। 

বাংলাদেশে যেমন নবান্ন উত্সব হয় তেমনি তাদের 

«খোটাং হয়। এই উৎসবে গ্রামবাসীর! সবাই 
অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক পরিবারকে একটা 

করে শৃকর দিতে হয়-_যাতে উৎসবের কার্য হু 
ভাবে সম্পন্ন হয়। গাছে ঝুলানো মাথাগুলি 

নামিয়ে সিদ্ধ করে বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করে 
উৎসবপ্রাঙ্গণের একটি জায়গায় একত্রে রাখা! হয়। 

মাথা-শিকারকারীর! তার চারপাশে নৃত্য করে। 

উৎসবাস্তে মাথাগুলিকে একটি জায়গায় রাখা হয় 
যেখানে তারা শান্তিতে থাকবে। তারপর 

প্রত্যেক বছর ফসল-কাটার উৎসবের সময় ওই 

মাথাগুলিকে গ্রামের পুরোহিতরা খাবার দিয়ে 
আসে। এট! তাদের একটি কর্তব্য । 

বর্তমানে আর এই ধরনের মাথা-শিকারের 

ঘটনা দেখা যায় না। গ্রামপ্রধানরা এখন 

বিচার-সমিতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ঝগড়া- 
বিবাদের মীমাংসা করে থাকে । 

এক গ্রামের সঙ্গে অন্ত গ্রামের সাধারণ 

ঝগড়া-বিবাদ বাধে জমিজায়গা, মাছ ধরা প্রভৃতি 

নিয়ে। তৰে কোন গ্রাম থেকে কোন মেয়েকে 

জোর করে ধরে নিয়ে গেলে ভীষণভাবে ঝগড়। 

বেধে যায়। বিচার-নমিতির মাধ্যমে শাস্তিপূর্ণ- 

তাবে ঝগড়া মিটানোর চেষ্টা করা হয়। যখন 
কোন মীমাংস। হয় না, তখন মাথা-শিকার করতে 

গ্রাম আক্রমণ করে । 

এই সমিতির বিচার গ্রামবাসীকে মাথ। পেতে 

নিতে হয়। এই সমিতি কঠিন শান্তি দেয় তাদের, 
ঘারা। গ্রামগ্রধানের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধভাবে 
মেলামেশা করে। এই কঠিন শাস্তি হল-_- 

অপরাধীকে ছু-টুকরো করে কেটে ফেল!। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--ষ্ঠ সংখ্যা 

হয়। অন্তান্য অপরাধের জন্ত দৌধীফে জরিমানা 
দিতে হয় । দোষ অন্তযায়ী নানারকমের জরিমানা 

হয়। মানুষ খুন করলে প্রচুর অর্থ জরিমানা 
স্বরূপ দিলে দৌষী বেকম্থর খালাস পেয়ে যায়। 

পুরুষ ও মেয়েদের জরিমানা সমান নয় । 

নোকতের। “জৌবান্* নামে দেবতাকে বিশ্বাস 
করে। এই দেবতা “জোংবান্ঃ বা তেসং, নামেও 

পরিচিত। কল্যাণ ও অশুভ উভয়ের দেবতা 

ইনি। তাই নোকতে আদিবাসীর! তাকে খুশি 
করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে । এই দেবতার শুভ 

দিককে “কাট জৌবান্, এবং অশ্ডভ দিককে “ওয়াং 
জৌবান্ বলে। 

কোন কোন গ্রামে এই দেবতা একজন নন-_ 

ছুজন। একজন আকাশে থাকেন_-তার নাম 

'রাং জৌবান্, আর একজন ভূমিতে থাকেন__ 
তার নাম “হা! জৌবান্, । যিনি আকাশে থাকেন 
তিনি অশ্ডভের দেবতা, আর যিনি ভূমিতে থাকেন 

তিনি কল্যাণের দেবতা । এছাড়া নোকতেরা বনু 

ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। অন্থখ-বিস্থথের হাত থেকে 

রেহাই পাওয়ার জন্ত তারা বিশেষ বিশেষ 
ভৃতপ্রেতকে নিয়মিত ভেট দেয়। এইপব ভূত- 
প্রেতদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তাদের 

ঘরবাড়ি পাহারা দেয়--সবরকম অশুভ থেকে 

তার্দের রক্ষা করে। 

নোকতের। বিশ্বাম করে, মৃত্যুর পর আত্ম৷ 
আকাশে যায়। আত্মাকে তারা “মাং বা 

'জা খাং বলে। তার্দের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর-_ 

আত্ম। আকাশে গিয়ে ঘুড়ির আকার ধারণ করে। 
তাই যখন ম্বৃতদেহকে সৎকার করা হয় তখন যদি 

আকাশে কোন ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়, তাহলে 
তার আত্মীয়-স্বজন মাষ্রিত সঙ্গে সঙ্গে জল ঢেলে 

দেয় যাত্্রী-আত্মার উদ্দেশে । অপঘাতে মৃত্যু 
প্রয়োজনবোধ করলে অপরাধীর গ্রামকেও আগুন , হলে তারা মনে করে, ভূতপ্রেতরা ওই আত্মাকে 
দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামের সব লোককে মেরে ফেলা | নিয়ে গেছে দুর আকাশে । 
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গ্রন্থটির বাঙলা] অর্থ দীঁড়ায় অগ্রগতি বা 

উন্নতির স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান”। এতে 

মানসিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, জাতীয় 

উন্নতি এবং সমগ্র মানবজাতির ধারাবাহিক 

উন্নতি সম্বন্ধে আলোচন। কর। হয়েছে। উন্নতি 

বা অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণ! সকলের এক নয় এবং 

সেই ধারণ। আগে ঠিক ন। করলে তার মাপকাঠি 
নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এর ভুল অর্থ করলে 

জাতিকে অবনতির গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যেতে 

পারে। 

বইটি “অগ্রগতি” মন্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের 

ধারণাকে কেন্দ্র করে বহু মনীষীর মতামত সমৃদ্ধ । 

স্বামীজী তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় বা চিঠিতে 

বিভিন্ন স্থানে অগ্রগতি সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, 
সেগুলিকে একত্র করে লেখক তাদের বিশ্লেষণ 

করেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বামীজীর উক্তির 

কোথাও বিরোধ দেখ! দিলে লেখক গতীর 

চিন্তাপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে তাদের মধ্যে লামণুস্য 
সাধন করেছেন। এই সব আলোচনার অঙ্গীভূত 

হয়েছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, জীববিদ্ভা, স্বর্গ, দেবতা, 

ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিকাশ, মার্ক, ডারউইন 

প্রভৃতি। স্বামীজীর রচনাবলীর সঙ্গে ধার! 

স্থপরিচিত নন, তীর্টোর কাছে স্বামীজীর অনেক 

যুক্তিই নৃতন ও কৌতুহল উদ্দীপক মনে হবে। 
তিনি বলেছেন, উন্নতির উত্থান ও পতন ছুই 
দিকই অগ্রগতির আওতায় পড়ে ; ক্রমবিকাশ ও 

৭ 

ক্রমউদঘাটন একই অগ্রগতির বিভিন্ন অবস্থা ; 

ঈশ্বর ও দানব একেরই ছুই দিক ; একটা জাতির 

যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত গুণাবলী মূর্ত হয় অবতারের 
মাধ্যমে ; সমাজ বা জগতের উন্নতি জীবনকে বাদ 

দিয়ে হতে পারে ন1; শিক্ষার উন্নতির মাপকাঠি 
হবে প্রেম ও ত্যাগ ; উন্নতি বা অগ্রগতির একটি 
অর্থ বিস্তৃতি এবং তা প্রেষের মাধ্যমে হতে পারে 3 

অগ্রগতির ভিত্তি হবে অতীত) ধর্ম ও অগ্রগতি 

বিপরীত তো নয়ই, বরং একে অপরের 

পরিপূৃবক ; আধ্যাত্মিক উন্নতি অন্য সকল প্রকার 

উন্নতির ভিত্তি; মানবের অগ্রগতির শেষ নেই, 

তার উদ্ভব যেখানে সেইস্থানই তার শেষ লক্ষ্য ; 
প্রকৃতিকে জয় করে আত্মার অগ্রগতি চলবে_ 

'রৈবেতি' ; শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তনিহিত দেবত্বের 

প্রকাশ ; যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর অগ্রগতি হয় 

না, বরং পশ্চাৎৎ গতি হয়; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য 

একত্বে পৌছানো ধর্ম আগেই সেই লক্ষ্যে পৌছে 
গেছে; যাস্ত্িক উন্নতির পিছনে আছে মান্থষের 

মানবিক উন্নতি, তার নৃতন স্থষ্টির আকাঙ্ষা, যার 

মূলে আছে ধর্ম। স্বামীজী অগ্রগতির কথায় 

আমাদের ব্যবহারিক ও নিত)নৈমিত্তিক জীবনের 
প্রয়োজনের কথা বাদ দেননি। তাঁর প্রথমে 

রুটি, তারপর ধর্ম”, 'আমার্দের ধর্মগ্রন্থে আছে 

সাম্যের গান, কিন্তু আমর। কার্ধতঃ ঠিক উল্টা! 

করি” দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য বিলাপিতারও 

প্রয়োজন আছে সমাজের একাংশের স্থযোগ- 

স্থবিধ। ভোগের তীব্র নিন্দা, আধ্যাত্মিকতাকে 

বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অন্ুকরণের তীব্র 

নিন্দ।, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাগরণের ডাক, এবং 



৩৫৪ 

সবশেষে তার আশার বাণী--ভারতের প্রাণ- 

শক্তি কুসংস্কার, অদ্ধবিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে থেকেও 

এখনও সজীব*-_-এই সবই ্ বামীজীর সুছুরগ্রমারী 
দৃ্টিতঙ্গির পরিচয় দেয়। 

গ্রস্থাটি একদিক হতে অদ্ভুত। এতে মূল্য 

দেওয়া! নেই। ভূমিকা নেই, পরিচ্ছেদ ও 
উপশিরোনাম। নেই, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক- 

টানা লেখা । হয়তো বিক্রয় লেখকের উদ্দেশ্য 

নয়, কিন্ত পরিচ্ছেদ ও উপশিরোনাম! থাকলে 
পাঠকের স্থবিধা হত। ছাপার ভূলও অনেক 
আছে এবং আলোচন! সব জায়গায় সহজপাঠ্য 
নয়। কিন্তু এসব সত্বেও স্বামীজীকে বুঝবার 

পক্ষে এটি একটি অতুলনীয় গ্রস্থ। সমকালীন 

বনু মনীষীর মতামত থাকায় বিদ্জ্জনের কাছে 

পুস্তকটি সমাদর লাভ করবে । আশা করি, 

লেখক ও প্রকাশক গ্রন্থটির বহুল প্রচারের জন্য 
আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেবেন । | 

ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
ভূতপূব অধ্যাপক, কাঁলকাতা “স্কুল অব ট্রীপক্যাল 

স্গোডাসিন' 
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মান্য দ্বৈতভাবে থাকতে ভালবাসে । শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের স্পর্শে অথণ্ডের খাষি নরেন্ত্রনাথও এই 

অধৈতভূগগির আভাস-দর্শনে চীৎকার করে 
উঠেছিলেন-_“ওগো।, তুমি আমায় একি করলে, 
আমার যে বাপ-মা আছেন !, ঠাকুর তার বক্ষ 

স্পর্শ করে বলতে লাগলেন,তবে এখন থাক, একে- 

বারে কাজ নাই, কালে হইবে।, (শ্রীশ্ররামকষণ- 

লীলাগ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯--১০০) 

অবধৃত-গীতার প্রথম ্ত্রেই তাই বলা হয়েছে 

শ্বরাসুগ্রহাদেব পুংসামহৈতবাসনা। 

মহত্তয়পরিজ্রাণাদিপ্রা ণামুপজায়তে ॥” ১/১ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 

_সংসারভয়ে ভীত বিপ্রগণের চিত্তে অহৈত- 
বাসনা ঈশ্বরের কপায় ঘটে থাকে। 

অতি চড়া স্থরে গ্রস্থারস্ত-_ 

'যেনেদং পৃরিতং সর্বমাত্মনৈবাত্মনাত্মনি। 
নিরাকাপ্রং কথং বন্দেহাতিম্নংশিবমব্যয়ম্ ॥ ১/২ 

_েখানে দ্বৈতভাব প্রবেশে অক্ষম, নিরাকার, 
শিবন্ব্ূপ সেই আমারই আত্মা দ্বারা সমস্ত জগৎ 

পরিব্যাপ্ত, সেখানে কাকে আমি বন্দনা করি ? 
এই মূল স্থুরটি শেষ অধ্যায় পর্যন্ত একইভাবে 

বর্তমান-_ 

'্বগ্াক্রয়৷ ব্যাপকতা হতা৷ তে 

ধ্যানেন চেতংপরতা হতা তে। 

স্তত্যা ময় বাক্পরতা৷ হতা৷ তে 

ক্ষমন্য নিত্যং ত্রিবিধাপরাধান্ ॥* ৮/১ 

হে ব্রহ্ধ! তীর্থযাত্ৰী সম্পন্ন করে তোমার সর্ব- 

ব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। তুমি চিত্স্ব্ূপ যেখানে 
ধ্যানধ্যাতাধ্যেয়-ত্রিপুটিলয় ঘটে-_তোমার সেই 
চেতঃপরতা-ধ্যেয়রপে কল্পন। করে ধ্যানের দ্বার 
নষ্ট করেছি। বাক্যের দ্বারা কখনই প্রকাশিতব্য 
নন (যতো বাচো৷ নিবর্তন্তেঃ) তোমার সেই 

বাক্পরতা স্ততি দ্বারা বিনষ্ট করেছি। তুমি 
আমার এই ভ্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা কর। 

অবধৃত-গীতা অদ্বৈতবেদবান্তের উচ্চতম জ্ঞান- 
ভূমিতে আব্ঢ় স্থিতপ্রজ্ঞ পরমহংস সম্ন্যাসীর 
উপজীব্য গ্রন্থ । 

ব্রদ্ধ সত্য জগন্মিথ্যা” একপ নিশ্চয় বৃদ্ধির নাম 
তত্বজ্ঞান। কিন্তু অবধৃত-গীতার মূল স্থর আরও 

উচুতে বাঁধা-_ 
অদ্বৈত কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি কেচন। 

সমং ব্রন্ধ ন জানস্তি দ্বৈতাছৈত বিবজিতম্॥, 
. ( মহানির্বাণ তন্ত্র) 

_ কেউ ব্রক্ষকে অদ্বিতীয় তত্বরূপে জানেন, কেউ 

দ্বৈতভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু তারা কেউই 
জানেন ন! যে ক্রন্ধ দ্বৈতাদ্বৈতবিবজিত। 



আফা, ১৩৪৯২ ] 

অতএব এই গ্রস্থের অধিকারী হচ্ছেন-_ 

অবধৃতসন্ন্যাসী, ধার লক্ষণ অষ্টম অধ্যায়ে ৬_-৯ 
্গীকে বাঁণত হয়েছে। অবধৃতে «অ* শব্দের অর্থ 

সকল আশা-আকাঙ্ষার উধের্ব, আদি-মধ্য- 

অস্তে পবিত্র আনন্দে যিনি বিরাজ করেন। 

'বকার হচ্ছে তারই লক্ষণ__ঘিনি সকল 
বাসনাবজিত নিরাময়, ব্রিকালবঞ্জিত সদ। ব্মান 
্রহ্মত্বর্ূপে বিরাজমান । 

'ধু'-কার বলতে লক্ষ্য করা হয়েছে তাকে__ 
যিনি দেহবোধবিরহিত, ধূলিধৃ্সরিত দেহে নীরোগ 

ও পবিত্র চিত্বের অধিকারী এবং ধ্যান- 
ধারণাভ্যাসের উধেরবে । 

“ত-কার হচ্ছে তার লক্ষণ-_যিনি নিরভিমান 
ও তব্বচিন্তনে দৃঢ়প্রতিষ্তিত। 

অর্থাৎ জীবনুক্ত মহাপুকুষই এই জানভূমির 
অধিকারী । গ্রস্থের প্রতিপাদ্য বিষয়_-ছ্বৈতাদ্বৈত- 

বিবঙ্জিত জ্ানভূমি। যেহেতু অবধৃত-গীতা তার 
প্রতিপাদক, অতএব সেই ব্র্ধান্ভূতির সঙ্গে এর 

প্রতিপান্থ-প্রতিপাদক মম্বন্ধ । 

প্রয়োজন কি? তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান 
দত্বাত্রেয় অতি স্থললিত ছন্দে বলছেন-_ 

'কিং নাম রোদিষি সখে ন জরা ন মৃত্যু: 
কিং নাম রোদিষি সখে ন চ জন্মহুঃখম্। 

কিং নাম রোদিষি সখে ন চ তে বিকারো 

 জানাম্বতং সমরসং গগনোপমোহহম্।” ৩/৩৪ 
(নাম-শব্দটি বিশ্ময়স্থচক) 

নিজের আত্মাকে ম্বোধন করে বলছেন_-হে 

বন্ধো! কেন তুমি বৃথা শোক করছ? আমি 
তো স্বরূপতঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিকারাদির হিত, 
জানাম্বত, সমরস, গগনের ন্যায় নিরাকার | 

জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বড়ংবিকাররূপ মহদ্ভয় থেকে 

পরিত্রাণ পেতে হলে এই অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী প্র
য়োজন। 

প্রশ্ন হতে পারে--যিনি,তত্বজ তার আর এর 

কি প্রয়োজন? জ্ঞানরক্ষার জন্য যাজবক্ষ্ের 

সমালোচনা ৩৫৫ 

মতো তত্বজ্জ পুরুষকেও সন্াসাবলম্বনের 

শাস্ত্রে আছে। 

অপর শঙ্কা হচ্ছে__এরূপ উচ্চ অদ্বৈতভূমির 
অধিকারী তো বিরল, তবে এই গ্রন্থ সাধারণ 
মানুষের কি কাজে আসবে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 
শ্রীভগবান এর উত্তর দিয়েছেন _স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ 
বর্ণনা করে। সাধ্যবস্তর লক্ষণ দৃষ্টিপথে রেখে 

সাধককে এগিয়ে যেতে হয়। নতুবা সাধন। ছুরূহ 
হয়ে যায়। সেদিক দিয়ে এ জাতীয় গ্রন্থের বন্ল 

প্রচার প্রয়োজন । 

মাদ্রাজ মঠ থেকে স্বামী অশোকানন্দ প্রণীত 

অবধৃত-গীত। পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। মূল 
সংস্কতের ইংরেজী শবাত্তর করে শ্লোকগুলি 

দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ধার! দেবনাগরী 

লিপি পড়তে অপারগ তারাও সংস্কৃত শ্লোকগুলি 

উচ্চারণ করে পড়তে পারেন । স্বামী চেতনানন্দ 

সেটুকু বাদ দেওয়াতে বই-এর কলেবর হ্রাস 
ঘটেছে। তাছাঁড়। ত্বার অনুবাদ মর্মার্থ অনুযায়ী । 

অনেক ক্ষেত্রে স্বামী অশোকানন্দ আক্ষরিক 

অন্গবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। তার হচ্ছে 
. অনেকটা! 018581081 ৪19 আর স্বামী চেতনা- 

নন্দের অনুবাদ হচ্ছে 0000181 8919 | দুইয়েরই 

রুচিভেদে পাঠক বিভিন্ন । এদিক থেকে ছুটি 
গ্রন্থ একই বিষয়ে লিখিত হলেও প্রচারের দিক 

থেকে ছুটিই সমানভাবে প্রয়োজন । 

এতে মোট ক্লোক সংখ্যা-_-২৭১। আটটি 

অধ্যায়ে সমাপ্ত। শ্রীভগবান বিষ্ণুর অবতার-_ 

অংধৃত দত্তাত্রেয়-মহধি অত্রি ও অন্ু্থ্য়ার পুত্র- 

রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর এঁতিহাসিক 
কাল নির্ণয় সম্ভব না হলেও জাবাল উপনিষদ, 

নারদ পরিব্রাজক 'উপনিষদ্, যাজ্ঞবন্ক্যোপনিষদ্, 

ভিক্ষ-উপনিষদ্ ও শাপ্ডিল্যোপনিষদে তার উল্লেখ 
পাওয়৷ যায়। তাঁর রচিত এই অবধৃত-গীতার 

উদ্দেস্ত এককথায় দ্বৈতভান নিবৃত্বি ও পরমানন্দ- 
প্রাপ্তি এবং তাতে স্থিতি । 

স্বামী জয়দেবানন্দ 
অধাক্ষ। বন্মচারপ্রশিক্ষণ কেল্দু বৈলব্ড় ম

ঠ 



চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন 
আধুনিক সরঞ্ামে লজ্জিত একটি রোগ- 

নির্ণায়ক কেন্দ্র নিউদিল্লী রামকুষ্চ মিশনের টি. 

বি. ক্লিনিকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে । গত ১০ মে 

১৯৮৫, এটি উদ্বোধন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ 

শ্রীবলরাম জাকর। অঙ্ুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন 

স্বামী হিরগয়ানন্দ। সভায় শহরের বনু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

প্রার্থনাগৃহ-সহ মন্দিরের দ্বারোদঘাটন 
গত ২২ মে ১৯৮৫, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন 

আশ্রমের নবনিগ্লিত শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির ও 

প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদঘাটন করেন রামরুষ্চ মঠ ও 

রামকুষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গল্ভীরানন্দজী 

মহারাজ। ভাবগম্ভীর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 

ছিলেন বনু সন্গ্যাসি-ব্রদ্ষচারী, ভক্ত ও অনুরাগী । 

অনুষ্ঠান শুরু হয় ২১ মে থেকে । চলে ছয়দিন 

ধরে। ধর্মঘভা, পাঠ, আলোচন! এবং নানাবিধ 

আনন্াানুষ্টানে পূর্ণ ছিল সমগ্র কার্ধস্থচী। মন্দির 

ও প্রার্থনাগৃহের স্থাপত্য দর্শনার্থী সকলেরই মুগ্ধ 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে । স্থাপতা-কলার মুখ্য রূপকার 
প্রখ্যাত ভাস্কর-শিল্পী শ্রীন্থনীল পাল। ন্বামীজী- 

প্রকল্লিত বেলুড় ম$স্থ শ্রীমন্দিরের অনুরূপ পুজা" 
মণ্ডপ ও নাটমগ্ডুপের একত্রীভূত রূপকেই তিনি 

আদর্শ করেছেন এখানে, কিন্তু এর শিল্পরূপে 

ঘ্োোতনা রয়েছে কামারপুকুরস্থ শ্রীরামকষ্ণ- 
বাসগৃহ-_সেই পবিত্র মাটির ঘরখানির। 

ভিত্তিস্থাপন 
গত ৩০ মে, সরিষ। রামকুষ্জ মিশন আশ্রমের 

রামরুঞ্চ মঠ ও 
বামকুঞ্চ সিশন সংবাদ 

প্রকল্িত প্রার্থনাঁলয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 

গম্ভীরানন্দজী মহারাজ । 
এ 

বিগত ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ত্রিচুড় রামকৃষ্ণ 

মঠের শাখ। পালাই কেন্দ্রের নবনিগিত সংস্কৃত 

কলেজের ভিত্তিশিলা স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ 

ও রামকষ্চ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 

ভূতেশানন্দজী | গত শিক্ষাবছরের ১৯৮৩--৮৪ 
থেকে কলেজটি ভারত সরকারের রাষ্ট্ার সংস্কৃত 

সংস্থানের অন্থমোদন লাভ করেছে। 

রং 

আমেরিকার ওয়েস্টান ওয়াশিংটনে সিয়া- 

টলের বো।ন্ত সোসাইটির নবনিমিত প্রশস্ত 

উপাসনা-কক্ষ গত ৩০ মার্চ ১৯৮৬, স্বামী অশেষা- 

নন্দজীর উপস্থিতিতে উৎমগাঁকৃত হয় । অনুষ্ঠানে 

বহু ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন । 

ত্রাণ ও পুনবাসন 
ভ্রীলঙ্কা। শরণাধিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগরাজ- 

নগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম শ্রীলঙ্ক! থেকে মন্দাপম্ 

শিবিরে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে 

প্রাথমিক সেবার্দি করে চলেছেন। প্রতির্দিন 

সকাল ও সন্ধ্যায় এ শিবিরের স্কুলপড়্য়া ছেলে- 
মেয়েদের জন্য বিনাবেতনে শিক্ষাদান এবং 

টিফিনের ব্যবস্থা কর] হয়েছে। তাদের জন্য 

বিতরণ করা হয় ১০টি মাছুর, ৮৪ ডজন পেক্সিল, 

৫০০ খানা খাতা, ৮** খানা ক্লে, ১৯২ ভজন 
শ্লেট-পেন্সিল এবং ৩ ব্যাগ মুড়ি। এছাড়। 



আধা, ১৩৯২ ] 

মন্দাপম্ ও তিরুচিতে ১,১৫০ জন ছাত্রছাত্রীর 

গ্রীষ্মকালীন ক্লাসের ব্যবস্থা কর! হয়। সেখানে 

তাদের জন্য ৪৪ জন শিক্ষকের এবং নানাবিধ 

প্রয়োজনীয় জিনিলের বাবস্থ। কর! হয়। 

ভূপাজে দুর্ঘটনাত্রাণ: বেলুড়মঠের 
কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিষাক্ত গ্যাসে 

আক্রান্ত জনসাধারণের রোগনির্ণয়ের জন্য ভূপালে 
একটি ১০০ এম. এ. এক্স-রে যন্ত্র স্থাপনা করবেন। 

মেঘালয়ে অগ্রিত্রাণ : ইষ্টখাসি হিলস্ 
জেলায় শেলাবাজারে অগ্রনিতে মর্মীস্তিকভাবে 

ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি গৃহের “নিজের বাড়ি নিজে কর: 

প্রকল্প অনযায়ী পুননিমিত হয়েছে শিলং রামকৃষ্ণ 
আশ্রমের মাধ্যমে । এছাড়। ১৬টি ভীষণভাবে 

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়- 

চোপড়, সেলাই মেশিন, মুদির দৌকানের জিনিস- 

পত্র সরবরাহের পর এখানকার পুনর্বাসনকার্ষ 

সমাপ্ত হয়। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

গত ২৫ এপ্রিল, সন্ধ্যায় ভগবান শঙ্করাচার্ধের 

আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁর জীবন ও অব্দান 
সম্পর্কে আলোচন৷ করেন স্বামী অজ্জানন্দ। 

গত ৪ মে, ভগবান শ্রবুদ্ধের আবির্ভাব-তিথি 
উৎমব যথাযথভাবে উদযাপিত হয়। তার জীবনী 

ও বাণী আলোচন৷ করেন স্বামী নির্জরানন্দ। গত 

১৯ মে, শ্ীশ্রমায়ের বাড়ী”তে শ্রশ্রীফলহারিণী 
কালীপুজা এক ভাব্গম্ভীর পরিবেশে যথারীতি 

অনুচিত হয়। 
- সাপ্তাহিক ধর্মালোঞনা : সন্ধ্যারতির 
পর 'সারদানন্দ হলে" স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 

সোমবার শ্রীষ্্রীরা মরুষ্ণকথামৃত, স্বামী অব্জজানন্? 
প্রত্যেক বৃহষ্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী 

সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 

রামকষ্ মঠ ও রাষকজ মিশন সংবাদ ৩৫৭ 

দেহত্যাগ 

অতি দুঃখের সঙ্গে আমাদের মজ্ঘের চারজন 

সন্াসির দেহান্তসংবাদ জানাতে হচ্ছে এখানে : 

স্বামী স্তব্যানজ্দ (সুখময় মহারাজ ) গত 

১০ মে ১৯৮৫, বিকাল ৩-১০ মিনিটে তার 

পুরানে। ব্রংকাইটিস এমফাইসিমা সহ আকন্মিক 

বৃদ্ধি পাওয়াতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তার 

বয়ম হয়েছিল ৬৪ বছর। হাপানি রোগজনিত 

কষ্টে তিনি প্রায়শঃ তূগতেন। রোগের প্রকোপ 

বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি করা 
হয় এবং সবরকম চেষ্টা সত্বেও শেষক্ষণটি ঘনিয়ে 

আসে অত্যন্ত শাস্তভাবে। 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ 

থেকে তিনি দীক্ষালাভ*' করেন এবং ১৯৪৬ 

খীষ্টান্দে আসানমোল রামরুষ্খ মিশন আশ্রমে 

যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্াস- 
লাভ করেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের 

কাছ থেকে । তিনি বিভিন্ন সময়ে গদ্াধর আশ্রম, 

সারগাছি, বাকুড়া আশ্রমে নিযুক্ত ছিলেন এবং 

বেলুড়মঠে বহু বছর ধরে সবজিবাগানের কাজ 
তত্বাবধান করেছিলেন । ১৯৭৪ গ্রীগ্নাব্ৰ থেকে 

তিনি বেলুড়মঠে একান্তজীবনযাপন করছিলেন। 

তিনি সরল হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন এবং 

অনাড়ম্বর সাধু জীবন যাপন করতেন । 

স্বামী ব্যোমকেশানন্দ্ (ওয়ারিয়ার 
মহারাজ) গত ১২ মে ১৯৮৫১ সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটে 

ত্রিচুড় রামরুষ্ণ মঠে হবদ্যস্তের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহ- 

ত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তার বয়েন হয়েছিল 

৭৭ বছর। গত- চার বছর ধরে তাকে প্রায়ই 

শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে বার্ধক্যজনিত নানাবিধ 

উপসর্গের জন্য | স্থচিকিৎ্ম। করানে। সত্বেও তার 

শারীরিক অবস্থার আদৌ উন্নতি হয়নি। বরং 

ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতিই হতে থাকে। 



৩৫৮ 

* শ্রী স্বামী শিবাননাজী মহারাজের কাছ 
থেকে তিনি দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩২ 

খীষ্টাব্ধে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৪ 
শরষ্টাকে তিনি সন্র্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী 

বিরজাননাজী মহারাজের কাছ থেকে । তিনি 

বিভিন্ন সময়ে ত্রিচুড়, চেরাপুর্ী ও পেলাই 
আশ্রমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি কিছুরিনের জন্য তিরুভাল্লা! আশ্রমের 

অধ্যক্ষও ছিলেন। ১৯৮১ থেকে তিনি একাস্ত- 
জীবনযাপন করছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বে 
বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট 
পাচ্ছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন সদা 

হাস্তময় | 

স্বামী মুকুন্দানন্্ব (শশধর মহারাজ ) 
গত ১৩ মে, রাত ৯-৪০ মিনিটে স্বদ্যন্ত্রের ক্রিয়। 

বন্ধ হয়েবারাণমী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দেহত্যাগ 

করেন। শরীরত্য।গকালে তার বয়স হয়েছিল 

৯০ বছর। তিনি বারাণসী রামরুষ্জ অদ্বৈতাশ্রমে 
থাকতেন। গত ৩ মে, সকালে সহসা পড়ে গিয়ে 

তার বাম উরুর প্রধান অস্থির উপর অংশ ভেঙে 

যায়। তাকে দঙ্গে সঙ্গে সেবাশ্রমে ভতি কর। 

হয়। শরীরত্যাগের চারদিন পূর্বে তার গলায় 

আল্সার ধরা পড়ে-_ফলে তিনি শক্ত খাবার 
খেতে পারছিলেন না । চিকিৎসকদের সবরকম 

প্রচেষ্টা! সত্বেও তার জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি। 

. শ্রাতীমায়ের কাছ থেকে তিনি মন্রলাত 
করেন। ১৯১৭ গ্রীষ্াব্বে তিনি বারাণপী রাম- 

কষ সেবাশ্রমে যোগান করেন। ১৯২৩-এ 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট 

থেকে সন্নযাসগ্রহণ করেন। সেবাশ্রমে থাকা- 

কালীন প্রথম চার বছর অন্তান্ত সেবাকাজ ছাড়া 

তিনি পুজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের 
সেবা করার পরম সুযোগ লাভ করেছিলেন । 

তিনি স্থৃশিক্ষিত পুয়োহিতবংশ থেকে এসে- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ পংখ্যা 

ছিলেন বলে তীর পৃজা-অর্চা সংক্রান্ত বিধিবিধানে 
গভীর জ্ঞান এবং যাজনিক শাস্ত্রাদিতে প্রচুর 
বুৎপত্তি ছিল। তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বমর বেলুড়- 

মঠে শ্রশ্রঠাকুরের পূজক ছিলেন। বিভিন্ন 

সময়ে বাকুড়া, আলমোড়া, জামশেদপুর আশ্রমে 
নানা সেবাকার্ষে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর 

দেহাস্তে আমরা একজন প্রবীণ, বিদগ্ধ, অমায়িক 

সন্ন্যামীকে হারালাম । 

স্বামী তুরীয়াক্ানঙ্গ (পত্ডিতজী মহা- 
রাজ) গত ২৩ মে, দুপুর ১২-২৫ মিনিটে 

হবদ্যস্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হয়ে রামকৃষ্জ মিশন সেবা” 

প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তার বয়স 

হয়েছিল ৮৭ ব্থমর। সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি 

হওয়ার পূর্বে তিনি বেলুড়মঠের আরোগ্য 
ভবনে দীর্ঘকাল শহ্যাশায়ী ছিলেন বার্ধক্যজনিত 

নানাবিধ উপদর্গের জন্ত। উপযুক্ত সবরকম 

চিকিৎদা সত্বেও দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব 

থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে 

থাকে। 
১৯২৬ খ্রীষ্টাবে শ্রামৎ স্বামী শিবানন্দজী 

মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রলাভ করেন। 

১৯৩৩-এ তিনি মাদ্রাজ রামরুষখ মঠে যোগদান 

করেন। ২৭ বছর মাদ্রাজ রামরুষজ মঠ ছাড়া 
তিনি উতকামণ্ডে এবং দেওঘর বিগ্ভাপীঠে ছিলেন 

বনুকাল। সাত বছর তিনি নষ্টরামপজ্ী রাম- 

কৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষও ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় 

স্থপপ্ডিত ছিলেন তিনি। তার কাছে অনেক 

সাধু-্রদ্ষচারী শাস্্পাঠ করেছেন। ১৯৭৩ থেকে 
তিনি একাস্তজজীবনযাপন করছিলেন বেলুড়মঠে। 
অমায়িক ব্যবহার ও কচ্ছতাপূর্ণ কঠোর সাধু- 
জীবনের জন্ক সকলের শ্রন্ধাভাজন ছিলেন তিনি। 

উপরি-উক্ত চারজন সন্গ্যাসীর দেহনিমুর্জি 

আত্মা শ্র্রঠাকুরের পাদপন্মে চিরশাস্তি লাত 
করুক--এই আমাদের আস্তরিক প্রীর্ঘন | 



জার্মান ভাষায় শ্রীশ্রীরা মকৃষ্ণকথামৃত 
ফেডারেল প্রজাতস্ত্রী জার্মানির এক সংবাদ- 

সুত্র থেকে জান গেছে যে, সম্প্রতি এক জার্মান 

যুবক মার্টিন কেম্পশেন জার্মান ভাষায় প্রীপ্রীরাম- 
কৃষ্ণকথাম্বত অন্বাদ করেন। তার বয়ম ৩৬ 

বছর। তিনি বু পরিশ্রম করে বাংলা শিখে 

মূল, কথামত” হতে জার্মানিতে শ্রীরামক্চ-_ 

সেখসে গট কাইনে গ্রেন্খসে অনুবাদ করেন । 

তিনি সহজ সরল সাবলীল ভাষায় অনুবাদ 

করেছেন। যে-শবগুলি জার্মানিতে অন্থবাদ 

করা যায় না সেগুলি যথাষথ (মূল বাংল! ) রেখে 

দিয়েছেন। শুধু পাদটাকায় এ শব্দগুলির গুঢ় অর্থ 
তিনি জার্মান ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন । 

পাচ ভাগ 'কথামৃত'কে তিনি তিন খণ্ডে অনুবাদ 

করবেন। বর্তমান সংস্করণটি তারই প্রথম খণ্ড । 

ডঃ মার্টিন কেম্পশেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 

জার্মান ভাষায় উপাধিলাভ করে ১৯৭৩-এ 

কলকাতা৷ রামকুষ্ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব কাল- 
চারের স্কুল অব ল্যাংগ্রয়েজে'র অধ্যাপক রূপে 

যোগদান করেন। তিনি সেই নময়ে নরেন্ত্রপুর 

রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমে থাকতেন । মেখানে 

থাকতে থাকতেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরাম- 

কৃষের প্রতি তিনি আকুষ্ট হন। 

তিমি মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্তালয় থেকে দর্শনে 
এম. এ. পাম করেন। 'রামরুষখ ও সেণ্ট 

ফ্রান্সিন অব আসিসি'কে নিয়ে তুলনামূলক 

আলোচনা করে গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন 
তিনি। 

বিবিধ সংবাদ 

পরলোকে 

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী অধ্যাপক 

প্রমথনাথ বিলী গত ১০ মে ১৯৮৫, শুক্রবার 

ছুপুর ১-২৫ মিনিটে হ্ৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
রামরুষখ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন 
করেন। দেহত্যাগকালে তার বয়স হয়েছিল 

৮৪ বছর । কিছুদিন ধরে তিনি নানারকম 
উপণর্গে ভুগছিলেন । গত ২৬ এপ্রিল, কোমরের 

হাড় ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি 
করা হয়। হাসপাতালে থাকাকালীনই তার 

সবদ্যন্ত্র দুবার আক্রান্ত হয়। ৯ মে, বুহস্পতিবার 

রাত্রি থেকে তার অবস্থ! দ্রুত অবনতির দিকে 

যায় এবং অবশেষে শুক্রবার ছুপুরে তিনি শেষ- 

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১ জুন ১৯০১ 

খীষ্টাব্ব, উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার নাটোর 

মহকুমার জোয়াড়ি গ্রামে। তিনি ছাত্ররূপে নয় 
বছর বয়সেই শান্তিনিকেতনের ব্রক্মচর্যাশ্রমে এসে 

ভতি হন এবং তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের 

ঘনিষ্ঠ স্েহ-সান্লিধ্যে আসেন । 

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিচ্যালয় থেকে প্রথম 

শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি 

গব্ষেণ করেন “রামতন্গু লাহিড়ী বৃত্তি নিয়ে। 

তিনি প্রথমে রিপন কলেজে ও পরে কলিকাতা 

বিশ্ববিষ্যালয়ে অধ্যাপন! করেন। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

রবীন্দ্র অধ্যাপক পর্দ লাভ করেণ তিনি। 

তদানীন্তন ছাত্রপমাজে তাঁর সহজ পরিচিতি 

ছিল প্র-না-বি নামে। 



৩৬৪ 
এ 

তার ছিল বন্ুযুখী সাহিত্য প্রতিভা । 
তিনি একাধারে কবি, ওঁপন্যাসিক, ছোট 

গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং সমালোচকও। নাটক, 

রম্যরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। “কেরি 

সাহেবের মুন্সী গ্রন্থটির জন্ত তিনি কলিকাতা 

বিশ্ববিস্ভালয়ের 'রবীন্ত্রম্বতি' পুরস্কার লাভ 

করেন। তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের 'জগত্তারিণী, 

পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি 
“আনন্দ পুরস্কার, এবং শরৎ পুরস্কারও লাত 

করেন। তার বিখ্যাত উপন্তান “জোড়াদীঘির 

চৌধুরী পরিবার” । “কমলাকান্তের আমর" তার 
নামকরা রম্যরচনা গ্রন্থ। তিনি সম্পাদনা 
করেছেন_বিষ্ভাসাগর, মাইকেল, বহ্বিমচন্দর 

ঘিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি মনীষীদের রচন| ৷ তিনি 
আনন্দবাজার পত্রিকার মম্পাদনার কাজও 

করেন। দেহত্যাগকাল পর্যন্ত তিনি টেগোর 

রিসার্চ ইনপ্লিট্যুটের সভাপতি ছিলেন । 
অধ্যাপক বিশী উদ্বোধন পত্রিকার বিশিষ্ট 

পাঠক ও শ্ুভাকাজ্ষী ছিলেন । তিনি রামকৃষ্ণ- 

বিবেকানন্দ ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত 

হয়েছিলেন। রামকুষ্জ মিশনের কাজকর্মের প্রতি 
তীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা । ৮ মার্চ ১৯৮৩, একটি 

চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : “বর্তমান আদর্শ 
বিভ্রান্তির যুগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে যথার্থ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ-_-৬ঠ সংখ্যা 

প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের বতিকা দেশের সম্মুখে 
ধরে রেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার 

অন্ত নেই।” তিনি গর্ব ও বিনয়ের সঙ্গে 

মিশনের সাধুদের ব্লতেন : “আমার মতো 

সামান্য পদাতিক আপনাদের অঙ্গগামী।” 

জীবনের শেষগ্রাস্তে এসে তিনি যেন শ্রীরামকষ্ণময় 

হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তকে প্রশ্ন 

করা হলে তিনি বলতেন : “ঠাকুরের কথ। কি 

বলব__মনে হয়, তিনি আমার চিরপুরাতন বন্ধু-_ 
1 120609] 51194. 800 006 1805 

100101816 ?1614-_তাঁর কাছে সবকিছু খুলে 

ব্লা যায়, সব গোপন ব্যক্তিগত কথা। তার 

কাছে সবকিছু কনফেস্ করা যায়। তিনি 

আমার সবকিছু দেখছেন, দেখেও ভালবাসছেন, 

তাকে কি লুকোবো ? তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার 

পায়নি এমন কেউ নেই।'." তার কাছে এলে 
মাহষ না হেসে পারত না। সকলে ফিরে যেত 
প্রসন্নতা নিয়ে । গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের 
মিলন-__--এ এক [215 00101178110. আমরা 

গুরু বলতে বুবি-_তিনি ২৪ ঘণ্টার গুরুমশাই। 
আর আমার এই ঠাকুর ২৪ ঘণ্টার আপনজন ।” 

এই জ্ঞানতাপম লাহিত্য-সাধকের আত্ম৷ 
ভগবৎ্পদে চিরশাস্তি লাভ করুক-_-এই আমাদের 

আন্তরিক প্রার্থনা । | 

জ্রমসংশোধন 

বৈশাখ, ১৩৯২ সংখ্যায় ১৯৫ পৃষ্ঠার ২য় কলমের উপর থেকে ১২শ পঙ্ক্তিতে 'দশখানি 
উপনিষদ-এর স্থলে “এগারখানি উপনিষদ এবং ২১৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের নিচের থেকে ১২শ 

পঙক্তিতে “১৮৯২ স্থলে ১৮৯৩, পড়তে হবে সঃ 
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দিব্য বাণী 
ঠাকুরের-.'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন-মোহকর নগর কীর্তন দেখিতে বাসন! 

হইয়াছিল ।-.*নিজগৃহের বাহিরে দাড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটার দিক 
হইতে এঁ অদ্ভুত সংকীর্তনতরঙ্গ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়। দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের 
প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষাস্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; 
দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদৈতপ্রভুকে সঙ্গে: 
লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া এ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদ্দে আগমন 
করিতেছেন এবং চতুষ্পার্খ্স্থ সকলে তাহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে 
এবং কেহ বা উদ্দাম তাগুবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে । এত 

জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন আর অন্ত নাই। এ অদ্ভুত 
সংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জলবর্ণে অস্কিত হইয়া 
গিয়াছিল এবং এ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন 
করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে 
তাহার৷ শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল । 

স্বামী সারদালঙ্দ 

[ 'শ্রশ্রীরামকঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-_সাঁধকভাব, চতুর্দশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০৬-৭ ] 
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কথা প্রসঙ্গে 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চশতকের মননালোকে 

আষাঢ় সমাপ্ত হইয়! শ্রাবণ উপস্থিত। 

আনন্দ-নিরানন্দময় বহুতর স্থতি, স্থখ-ছুঃখময় 

বিচিত্র সব ঘটনাবলী আযাঢ়ের মেঘপুঞ্জে জমিয়া 
উঠিয়াছিল। বহির্জগতেও কত কিছু ঘটিয়া গেল 
এই কালের মধ্যে । আবার ধর্মীয় তথ সাংস্কৃতিক 

পরিমগ্ডলেও এই ঘ্বনঘোর আধাঢ় বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । নবীন মেঘের দুন্দুভিতে ভক্ত 

মানব শুনিতে পায় জগন্নাথের রথচক্রের ঘর্ঘর 

অন্ুরণন। স্মরণ করায় আরও একটি অনিন্দ্য- 

সুন্দর চিত্র: জনসমুদ্রের মাঝে ঘূর্ণায়মান 
রথচক্রকে গতিমুখর করিয়া! তুলিতেছে এক 
দেব-মানবের ভাব-প্রেরণ।--স্বয়ং যিনি বথাগ্রে 

নততনরত)_-লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়কে মথিত 

করিয়া গম্ভীর ছন্দে চলমান সেই জগন্নাথের রথ । 

এ-রথযাত্র নিত্য যাত্রা--ভারত-মনের এক অপূর্ব 
শোভন চিরস্তন গ্যোতনা ইহাতে। 

বর্তমান বধের রথযাত্রা উদ্যাপিত হইয়াছে 

একটু অতিরিক্ত তাৎপর্ধসহ। শ্রীশ্রীচৈতন্া- 
দেবের আবিভাব-পঞ্চশতবর্ষের পৃতিকেও এই 

রখোথ্সবের সঙ্গে স্মরণ কর! হইয়াছে অনেক 

জায়গায় । বস্ততঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বজ্রই 

জাতীয় এতিহের এ পুণ্য অধ্যায়টিকে পুরীধামের 
রথযাত্রার সঙ্গে অন্বিত করিয়৷ অবলোকনের চেষ্টা 

হইল এবার । অবশ্ঠ পুরীধামে রথযাত্রার স্্বতি 

এতিহাসিক কারণেই শ্ররুষচৈতন্যের দ্বারা 
সমধিক মহিমোজ্জল, _রথারূঢ জগৎ্পতিকে 

মহাগ্রভৃই ভক্ত-হ্বদয়ের বেদিকায় চিরকালের 

জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়। 

ভক্কের নয়নপথগামী সেই ছবি! জগন্নাথের 
রথের পুরোবতাঁ পথে অগণিত নরের মাঝে 

শোভমান নরনাথ শ্রীচৈতন্য : রথস্থ জগতের 
নাথকে যেন প্রেমে আকর্ণ করিয়া জগজ্জনের 

স্বদয়ব্তাঁ করিতেই তিনি ব্যাকুল চঞ্চল । একখানি 
অন্পম ভাবালেখ্য | 

কালের শ্রোও অবিরাম বহিয়। চলিয়াছে। 
তগবান শ্রকষ্ণচৈতন্যের আবিভাবের পরে দীঘ 

পাঁচ শতাবধ অতিক্রান্ত । এই পাঁচ শতক কালের 

ইতিহাস বড় বিচিত্র, বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় 

জীবনের উপর দিয়া বনু বিচিত্র তরঙ্গ বহিয়া 

গিয়াছে_-কখন আশায়-আলোকে হউন্নত হুম্পষ্ট, 

আবার কখনও হতাশায় তমসায় আনত মলিন। 

তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে, এই পঞ্চশতবর্যকালের 

মধ্যে অন্ততঃ দুইটি শতক যুগ বিধাতার আশীর্বাদে 

ইতিহাসে গৌরবমণ্তিত হুইয়। রহিয়াছে__ 

থাকিবেও চিরকাল । ভারতের জাতীয় ইতিবৃত্তে 

অসামান্য দৃপ্ত সেই দুইটি যুগের একটি 

হইতেছে শ্ররামকষ-বিবেকানন্দ আগমনধন্য 

সগ্ভগত উনবিংশ শতক এবং অপরটি নিঃসন্দেহে 

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভীবোত্তর শতবধ। ভাবিতে 

বিশ্বয় লাগে, ছুইটি যুগেরই প্রাণম্পনান যেন সমান 

ছন্দের, গরিমা-সথত্রও প্রায় অনুরূপ । শ্রীরামরুষ্- 
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বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের পটভূমি এবং শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্যের প্রাকৃকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচমায় 

দেখা যাইবে উভয় যুগেই গৌরবের মূল কারণ 
একই প্রকার। 

অতীতে বহির্দেশীয় আগন্তক ভাব--উহার 

বিধ্বংসী প্লাবন ভারতীয় সমাজের উপর বিভিন্ন 

সময়ে নানা আকারে আঘাত হানিয়াছে। 

নবাগত পাঠানগণের পুনঃ পুঃ আক্রমণের 

ফলেও সমাজের সর্বস্তরে দারুণ বিপর্যয় দেখা 

দিয়াছিল,_-সাধারণ মানুষকে যখন ভীষণভাবে 

উদত্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, ঠিক তখনই 

শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের আপামর সকলের সমক্ষে 
তক্তির প্রশস্ত উদার রাজপথ খুলিয়৷ দিয়া ছিলেন। 

স্বয়ং শ্রীরামকষ্চ বলিয়াছেন : “চৈতন্য ভক্তির 
অবতার ; জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন ।, 

পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা ইহা! । 

উনবিংশ শতকের ব্যাপারও প্রায় অন্রূপ। 

পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের প্রতি মোহ এবং জড়- 

বিজ্ঞানের প্রভাব ভারতীয় জীবনধারাকে অতিশয় 
চঞ্চল করিয়। তুলিয়াছিল--জীবনের সহজ ভার- 

সাম্য তখন বিনষ্ট । অথচ, এ মোহ এবং প্রভাবকে 

এড়াইবার কোন তাত্ক্ষণিক উপায়ও ছিল না, 

কেন না যুগের গতি সারা পৃথিবীর মনুস্তসমাজকে 

পরম্পরের এত কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে যে, 
মানুষে মাুষে ব্যবধান অতি স্বাভাবিক নিয়মেই 

ঘুচিবার পথে-_যথেষ্ট ঘুচিয়। গিয়াছিলও সেই 
কালে। ভারতব্ধ পৃথিবীর মানচিত্রের যে 

অংশেই অবস্থিত থাকুক, সাম্প্রতিক যুগের 

ভৌগোলিক বিচারে ভারত তথা ভারতবাসী 
কাহারও নিকট হইতে আর দৃরবর্তা নহে-_ 
অতএব বিশ্বের আলো-বাতান ও ভাবনা- 

সংস্কারের প্রভাব অযাচিতভাবেই তাহার প্রতিটি 
অঙ্গকে ম্পর্শ করিতে বাধ্য । 

আমর! (শতকের কথা স্মরণ করিতেছি। 

কথা প্রসঙ্গে *৬৩ 

ততদিনে ভারতীয় ভাবধারাতে পশ্চিমী রঙের 

আভা বহুল পরিমাণেই লাগিয়। গিয়াছে! তখন 

ভারতকে ভারতরূপে বাচিবার জন্য একমাজ্ 

উপায় ছিল--আগত সমস্ত রকম মত-ভাব ও 

দর্শনকে আন্তরিক আত্মসাৎ করিয়া লওয়া__ 

আপন করিয়৷ ঘরে তুলিয়। আন। ও বরণ করা। 

_এতাবৎকাল যাহা ঘাটিতেছিল, তাহ! কিন্তু ছিল 

ঠিক বিপরীত । নবাগত ভাবাদর্শকে সনাতনপন্থী 

কেহই নিজের ঘরে ঠাই দিতে প্রস্তুত ছিল না-_ 
ফলে সংঘর্ষের বীজ দানা বীধিতেছিল।__ 

ছড়াইতেছিল বিদ্বেষ । পক্ষান্তরে উগ্র নবীনের 

দল যাহা কিছু নৃতন তাহাকে আত্মসাৎ নহে, 

নিজেরাই তৎ্নাৎ্ হইয়। আত্মবিলুপ্তির নেশায় 

উন্মত্ত হইয়া! ছুটিয়া মরিতেছিল। আধুনিক 

পরিভাষায় উহাকেই বলা হইতেছিল প্রগতি ! 

সমাজের সেই ঘোরতর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে, 

মাস্থষের নিদারুণ মংকটকালে আবিভূত 
হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ । শিক্ষা-সংস্কৃতির 

মহাপীঠ কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে গঙ্গা- 

তীরস্থ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের পুণ্যক্ষেত্র হইতে 

তিনি সোচ্চারে ঘোষণ। করিয়াছিলেন : 'যত মত 

তত পথ”--“ঘত্র জীব তত্র শিব_জীবে দয়। নয় 

শিবজ্ঞানে সেবা” । উনবিংশ শতকের ইতিহাস, 

তাই এক বিশেষ দৃষ্টিতে বলিষ্ঠ মানব-ধর্মের__ 

নবতর সমম্বয়াদর্শের উজ্জল প্রতিষ্ঠা-পর্ব। 

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠা-প শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে 

পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে__কিন্তু তিহাসিক বিচারে 

বুঝিয়া লওয়া মোটেই কষ্টকর নহে যে, উহার 

সুচনানুষ্ঠান সেই চৈতন্তধযুগেই । অর্থাৎ, আমরা 

যে-কথ!। বলিতেছিলাম, প্রবহমান কালের সপ্ত" 

সমাপ্ত পঞ্চপত বর্ধ_যাহা শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রস্ুর 

আবির্ভাব-স্বৃতিকে বহন করিয়া আনিয়াছে, উহা 
শ্রীরামকষ্ণ-স্থতি হইতেও বিচ্ছিন্ন নহে কোন 

মতে। এই পাচ শতাব্ধ কালের প্রারস্তে ও অস্ত 
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ছুইটি শতক যুগ”, যথাক্রমে দুইটি মহান্ আবি- 

ভাবের দ্বারাই মানবেতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরসমুজ্জল 
হইয়া! রহিয়াছে । অতএব ভারতবর্ষের এই পাঁচ- 

শতবধের ইতিবৃত্তকে কেবলমাত্র ভজন-কীর্তন- 

ভাষণমুখর উৎসবের মাধ্যমেই প্রচার নহে_ 
উহ্নাকে পুনঃ পুনঃ পঠন ও মনন আবশ্ঠক-- 
পুনলিখনেরও প্রয়োজন আছে । জাতির সগ্িৎ 
ফিরাইয়া আনিতে সহায়ক হইবে এই প্রয়াস। 

বাস্তবিক পক্ষে 'ভারতব্ধ বলিতে নিছক 

ভৌগোলিক সীমায় বিধিত একটি মহাদেশমাত্রকে 

নহে--ততোধিক তাহার আর একটি অস্তিত্বকে 

একটি ভাব-ভারতবর্ষকেও বুবিতে হইবে। 

নচে্, ভারতের ধ্যান-জ্ঞানের- উহার জীবন- 

তত্বের কোন ধারণাই হইবে না। আলোচামান 

পাচশত বর্ষের ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত 

করিলে, সেই ভাব-ভারতবর্ষের আভাস কথঞ্চিৎ 

হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। 

সন ৮৯১-_ভগবান শ্রীকুষ্চৈতন্ের আবির্ভাৰ 

সন। ভারতবর্ষে তখন পাঠান লোদী-বংশের 

প্রবল প্রতাপ। বাংলার মশনদেও স্ৃলতানর। 

দৌর্দ দাপটে অধিষঠিত। বাদশাহ ও নবাবগণ 
ভোগবিলাস এবং ক্ষমতার ছন্দেই মত্ত থাকিতেন, 

দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, সাধারণ মানুষের 

শিক্ষা-দীক্ষ। জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক 

বিধিবিধান লইয়া তাহার! আদৌ মাথা ঘামাইতেন 

না। সমাজের উচ্চভ্তরের বিদ্যাচর্গা, বাহক ন্যাঘ- 

নীতি-ধর্ম ইত্যাদি কিছুটা! অবাহত থাকিলেও, 

সাধারণ শ্রেণীর মানুষের দুর্দশার সীম। ছিল না। 

শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কার, আচার-আচরণ 

জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য--এ- 

ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম ছিল না। রাজান্ুগ্রহ- 
লাভের প্রত্যাশায় সমাজের নিয়তলের মান্য 

কখন স্বেচ্ছায়, কোন সময়ে বা অস্থবিধায় 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্--৭ম সংখ্যা 

পড়িয়া দলে দলে ধর্মীস্তরিত হুইতে থাকে। 

সমাজের উপরতলার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীতে 

স্থবিধাভোগী স্থার্থান্বেবী কিছুসংখ্যক দাস্ভতিক 

ব্যক্তির দুর্ব্যবহার ও কপটতাই এ স্বধর্মত্যাগের 

যূলে ইন্ধন যোগাইতেছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে যে 
সম্মান-প্রতিপত্তি বিরাজ করিত, তাহা উহাদের 

চরিত্রের গুণে মোটেই নহে,_-তাহার প্রধান 
কারণ ছিল উহার্দের অর্থের বল, সামাজিক 

প্রতিষ্ঠা এবং আহ্বঙ্গিক আরও কিছু অমানবিক 

শক্তি। ধর্মকর্ম, বিদ্যাচর্া, দ্রান-ধ্যানের উদ্দেশ্য 

ছিল-_সংসার-ভোগ। শাস্তি, সাম্য, মুক্তি 

ইত্যাদি হইয়া টাড়াইয়াছিল নিছক পণ্ডিত 

ব্যক্তিদের রচনায় ও বক্তৃতায় ব্যবহারের বিষয়__ 

ব্যক্তিজীবনে বা সমাজে উহার কোন প্রয়োগিক 

প্রশ্ন ছিল না। বরং অশান্তি, বিভেদ ও বৈষম্যই 

ছিল তদানীন্তন সমাজের স্বাভাবিক লক্ষণ। 
জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা 

ছিল খুবই বিরূত ও বিপরীত। শ্রীল বৃন্দাবন 

দাস ঠাকুরের লেখনীতে এ কালের সমাজচিত্র : 

'যক্ষপূজে ম্যমাংসে, নানা মতে জীব হিংসে, 
এই মত হইল সর্বদেশ।” 

সমাজের সেই সঙ্কটাকীর্ণ কালে প্রকৃত 

ধর্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ এবং মানবচিত্তে 

ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্টকে উপলব্ধি করাইতে,_- 
আচগ্াল ব্রাহ্মণ, হিন্দু-মুসলমান সকলকে শাস্তির 

ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। মানুষের পরিচয় এবং 

মাহ্থষ-জীবনের তাৎপর্য কি- ইহাই কালোপযোগী 

সহজ পন্থায় বুঝাইয়া দিতে তিনি আগমন 

করিয়াছিলেন । জগৎকে তিনি শিক্ষা দান 

করিয়াছেন আপন আচরণ সাহায্যে,-মান্র 

শান্ত্রোপদেশের মাধ্যমেই নহে। 

“আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় ।, 

শ্্ীচৈতন্তদেবের প্রকটলীলায় তাহার স্বীয় 
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জীবনই ছিল জীবের প্রতি তাহার সর্বোত্তম 

শিক্ষা শিক্ষার জীবন্ত উদাহুরণ। তাহার 
প্রাত্যহিক আচরণই ছিল প্রকৃষ্ট ধর্মদেশনা) _ন্থীয় 

লোক-বাবহারই ছিল তীহার রচিত উপদেশ- 
গ্রস্থ। প্রসঙ্গত: ম্মরণীয় যে, আটটি মাত্র ক্লোক- 

সম্বলিত “শিক্ষার্টক" ব্যতীত শ্রীচৈতগ্যদেবের অন্য 

কোন রচনা! জগদ্বাসী পায় নাই,__না পাওয়াটাই 

ইতিহাসের অনাধারণ বিশেষত্ব বা রহস্য । কারণ 
তাহার দৈননিন জীবনচর্ধাই হইতেছে বিশ্ব- 
মানবের পক্ষে এক অস্থপম অবশ্ঠপাঠ্য জীবনী 

তথা রচনাবলী । 

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গে 

বলিয়াছেন : তাহার প্রেমের সীমা ছিল না। 

পুণ্যবান্ পাপী, হিন্দু মুসলমান, পবিত্র অপবিত্র, 

বেশ্তা পতিত-_-দকলেই তাঁহার ভালবাসার ভাগ 

পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন ১". 

তাহার সম্প্রদায় দরিভ্্র দুর্বল জাতিচ্যুত পতিত-_ 

মমাজে পরিত্যক্ত সকল ব্যক্তিরই আশ্রয়স্থল । 
শ্রীচৈতন্তদেবের এই মানব-হুহদ্ মৃতখানিই 

আজ পৃথিবীর সকল মানুষের হ্বদয়মন্দিরে পৃজিত 
হইতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বা ভগবানের 
অবতার--তিনি পূর্ণাবতার বা অংশাবতার 3 

কিংবা সঙ্গ্যানী, যোগী, মহাত্ম!, অথবা পরমহংস 

কি অবধৃত, কিংবা তিনি প্রেমিক ভক্ত বা তববদশী 

জ্ঞাণী--এ-সকল সুক্ম বিচার সাধারণের পক্ষে 

অনধিকার চর্চা|। এ বিচারের উপযুক্ত সাধন- 
সামর্থ্য কয়জনেরই বা আছে? কিন্তু আমরা 

দেখিতেছি, উপনিষদ্দের খধিগণের ধ্যানলব 

সেই পরমাত্মাই এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে) অবিকল 
মান্থষের রূপ লইয়৷ মানুষেরই মাঝে অবতীর্ণ 

হইয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য নহে, 
নির্দিই দেশের জন্ত৪ নহে_-দমগ্র মানবজাতির 

হিতের জন্ত। 

কথা প্রসঙ্গে ৩৬৫ 

আধুনিক জগৎ মানুষ-কেন্দ্রিক। সমাজ 
জাগিয়৷ উঠিতেছে, মানুষকেই পূর্ণ অধিকারে-_ 
তাহার পরাকাষ্ঠ। মহিমাতে শ্ুপ্রতিষ্ঠিত করিতে । 

মান্য আজ বুঝিতে শিখিয়াছে, পরকালে মুক্তি- 

কামনা নহে, চরমকাম্য জীবনুক্তি। তাহার 

সকল সাধনার উৎকর্ষ সেই পরম পুরুষার্থলাভের 

প্রযত্ে। ভগবৎপ্রেমও তাই মন্যযপ্রেষে প্রযুক্ত । 

বিগত পঞ্চশতকের প্রারস্তকালেই এই প্রেম পর্ব- 

প্রথম বিপুল আলোড়ন তুলিয়াছিল,_যাহার 

সমুদ্রায়িত রূপ ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়াছে এই 

মাত্র সেদিন--আলোচ্য পঞ্চশতবর্ষকালের শেষ 

পর্ধায়ে। প্রথম স্থচনায় উক্ত আলোড়নের 

কেন্দ্রবিন্দুতে দেখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তকে__ 

পরে পরিণত উগ্িশীর্ষে সেই তিনিই পুনরায় 

সর্বনয়ন-গোচর হইয়াছেন শ্রীরামরুষবেশে । যে 
প্রেম-প্রবাহকে জগৎ দেঁথিয়াছিল সমুখিত তরঙ্গা- 

কারে, উহাকেই িন্সদ প্রেম পাথার”-রূপ পরিগ্রহ 
করিতে আরও কিছু সময় লাগিয়াছিল ; প্রত্যক্ষ 

হইয়াছিল মাত্র বিগত শতকে। 
প্রকষ্ণচৈতন্য তাহার ভাবে-কীর্তনে, নাষে- 

নর্তনে, শিক্ষায়-আচরণে, অশ্রতে-কম্পনে, হধে- 

বিলাপে, সমাধিতে-বুখানে তাহার অন্তর্দশায়- 
বাহদশায়--সর্বাবস্থায় মানবের জন্য অনন্যসাধারণ 

আদর্শ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহরির 

প্রেমকে তিনি মত্যে প্রবাহিত করিয়! দিয়াছেন-_- 

সকল শ্রেণীর ও স্তরের মান্থষকে এ হরিপ্রেমে 

মাতাইয়! তুলিয়া এক করিয়া দিয়াছেন ! 

্রীমন্মহাপ্রতুর চরিতামৃতকার তাহার জীবনকে 
'আদি' মধ্য" ও 'অন্ত্য'--এই তিনটি পর্যায়ে বিশ্লেষ 

করিয়াছেন। তীহার এই ত্রিবিধ প্রকটলীলার 

প্রত্যেকটি খুটিনাটি আচরণ সমকালীন মানুষের 

জন্ত তো বটেই-_-চিরকালের মনুষ্যঘমাজের জন্য 

এক স্বচ্ছ আদর্শ-_শিক্ষাপ্রদর্শাগার স্বর্ধপ। 'জীবে 



৩৬৬ 

সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান--তীহার শিক্ষার 

নিষ্ষষ ইহাই। তিনি “ভক্তির অবতার+_ভগবদ- 
তক্তিই তাহার সকল শিক্ষার মাধ্যম -সর্ববিধ 

উপদেশের চরমতম লক্ষ্য। এককথায়, ভক্তিই 

সাধা-_-ভক্তিই সাধন। সে-ভক্তি সার্বত্রিক, 

সার্বকালিক, সার্বজনিক ও সার্বভৌম ধর্ম 

শ্রীচৈতন্ত-চরিতে এই শিক্ষাই নিয়ত দেদীপ্যমান। 
এই ভক্তি দ্বারাই তিনি মর্বশ্রেণীর মানুষকে এক্য- 

স্থত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, -বিশ্বমানবতার পথ- 

রেখা! রাখিয়া! গিয়াছেন। মানবের মধা দিয়াই 
ভগব্দ্ভক্তির ধারাকে প্রবাহিত করিয়া অধ্যাত্ম 

জগতে এক অভূতপূর্ব সরস সাধন-পন্থার প্রবর্তন 

করিয়াছেন তিনি। শ্রীচৈতন্ত-গ্রবর্তিত এই তগবৎ- 
প্রেমের নলিষ্বম্পর্শ হইতে কেহই নিজেকে 

অনধিকারী ভাবিয়া দুরে সরিয়া থাকিতে পারে 
নাই। স্থান-কাল-পাত্রের ছুর্তেগ্ক প্রীচীরকেও 

রক্ষা করা যায় নাই। গলিত-কুষ্ঠী বাস্থদেবের 
চৈতন্ত-কুপায় এবং শিক্ষায় “নইকুষ্ঠ, রূপপুষ্ই ও 

. হুইয়। আচার্ধত্ব লাভ) কারাগৃহে 

শ্রসনাতনের নিরন্তর ভগবদ-ভজন ; জগন্নাথ 
(জগাই ) ও মাধব (মাধাই ) হেন দপাঁ ছুরাচারী 

মন্কপ রাজপুরুষের প্রেমিক ভক্তে রূপান্তর ) 

শ্ীবাস-ভবনের পরিচারিকা “ছুঃখী” দাসীর 

অসামান্য সেবানিষ্ঠাগুণে 'নখী” নাম প্রাপ্তি; 

কুলীনগ্রামের দরিব্র, শৃকরচাবপকারী ডোমের 
শ্ীকষ-গানে রতি) নবদ্ধীপে বন্ত্রপীবনকারী 

যবন দজীর বৈষ্ণবত। লাভ প্রভৃতি ঘটনাগুলিই 

উক্ত সর্বাবগাহী ভগবতপ্রেম--তথা মানব- 

অবি্বরণীয় দৃষ্টান্ত। 
হোসেন শাহের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত 

বিধর্মী বাদশাহের, মগুলান| সিরাভুদ্দীন বা চাদ 

কাজীর ন্যায় পরাক্রান্ত প্রদেশপালের, বিজলী 

খানের ন্যায় পাঠান নবাব-নন্দনের ঈশ্বরে বিশ্বাস 

এবং ঠৈতন/ধেবের প্রতি সৃমভীর শ্রন্ধ। ইত্যাদি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ__-৭ম সংখ্যা 

ঘটনাবলী শ্রীমন্সহাগ্রতুর অতুলনীয় অনা শ্রদা লিক 
ধর্মগ্রভাবেরই নিদর্শন | পাঠান পীরের এবং 
সশিষ্ক কট্টর বৌদ্ধের সনাতন ভাগবত ধর্মে 
অন্ুরাগের কাহিনীও শ্রীচৈতন্য-জীবনীতে স্থবিদদিত 

ঘটনা । দস্থ্য-তস্কর পর্ধস্ত শ্রচৈতন্য-কপায় প্রেম- 
ভক্তির অধিকার লাভে বঞ্চিত হয় নাই--একুপ 

ৃষটাস্তও ভূরি ভূরি রহিয়াছে। 
্রমার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রপুগ্ডরীক বিদ্যা নিধি, 

শ্রগোপাল ভট্ট, শ্রাগদাধর পণ্ডিতপ্রমুখের ন্যায় 

মমাজের উচ্চাসনে অধিষিত কুলীন ক্রাহ্ষণগণ 
মহাপ্রভুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া “তৃণারদপি 

হ্থনীচ? ধর্মের মূর্ত প্রতীক হইয়াছিলেন। অপর- 

দিকে আবার নিম্মশ্রেণীর ভূঁইমালীকুলে উদ্ভূত 

শ্রবড়ু ঠাকুর, যবনকুলে লালিত শ্রহরিদাস, 
কায়স্থ-বংশজাত শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্য-কৃপা- 

বলে নিত্যদিদ্ধ পাধদ-মধ্যে পুজিত হইয়াছেন । 
শুধু পুরুষ কেন? চেতন্যচন্দ্রে নসিগ্ 

জ্যোৎন্নায় তৎকালীন নারী সমাজও সমানভাবেই 

আলোকিত হইয়াছিল। জননী বিষ্ুপ্রিয়। দেবীর 
নামোল্লেখ এখানে প্রগল্ভতা,-_কিন্ত সমকালীন 

নারীভক্ত যাহারা বিশ্ববন্দিতা হইয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নহে । অতি সাধারণ 

নীচজ্জাতীয়া গ্রীলোকও শ্রীচৈতন্যের অমোঘ রুপা- 

শক্তির বলে অধ্যাত্ম রাজ্যে নমন্য। হইয়াছেন, 
যেমন রামচন্দ্র খার প্রেরিত বারবনিতা-_- 

উত্তরকালে পরম বৈষ্বী মহান্তী; জগন্নাথ- 

মন্দিরের দেব্দাসী মহিলাগণের পরবতী-জীবনও 
উজ্জল দৃষ্টান্ত। সাধারণ গৃহস্থ শ্রীপরযেশ্বর 
মোদকের পত্বী 'মুকুন্দার মা” এবং সেই অখ্যাত 

ওড়িয়া গ্রাম্য রমণীর চেতন্তকূপালাতের 

আখ্যায়িকাও স্থপরিচিত। শ্রমছ্বৈতাচার্ধ-গৃহিণী 
মীতাদেবী, শ্রবাস-পত্বী মালিনী দেবী, শ্রীরাঘব- 

ভগিনী দময়স্তী এবং শ্রাশিথি মাহিতির বিছ্ষী 

ভগিনী শ্রীমতী মাধবী দেবী প্রমুখ নারীভঞ্জগণের 
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নাম শ্রীচৈতন্যলীলায় চিরভান্বর হইয়া আছে। 
শ্রীসহাপ্রতুর ভাব একটি বিশেষ অঞ্চলেই 

আবদ্ধ থাকে নাই--ভারতের এক প্রান্ত হইতে 

অপর প্রাস্ত পর্ধস্ত তাহার শিক্ষাধারাকে তিনি 

স্বয়-ই বহন করিয়া ফিরিয়াছেন | স্বামী 

বিবেকানন্দের ভাষার অন্থসরণে বলিতে হয়-_ 

“তিনি (শ্রীচৈতন্য ) নগ্রপদ্দে ভারতের ছার দ্বারে 

বেড়াইয়৷ আচগ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন 
হইতে ভিক্ষা করিতেন। মনে রাখা উচিত, 

অন্য হইতে পাঁচশতবর্য পূর্বের ভারতব্ধে পরিবহণ- 
ব্যবস্থা কী ছিল! তখনকার যানবাহন বলিতে 
প্রধানত: পদ্দ-বাহনই বুঝিতে হইবে-_বিশেষতঃ 
একজন ভিক্ষু সন্গ্যাসীর পক্ষে। সেই যুগেও 

লোকহিতত্রতী পরিব্রাজক সন্ন্যামীর দৃষ্টিতে সমগ্র 

পৃথিবীর মানুষের ছবিই সদাসর্বদ! ভাপিয়া উঠিত। 
__গৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম'_ইহাই 
ছিল ঠৈতন্যদেবের প্রেষ-প্রচারণার পরিধি-ক্ষে্র | 

ভগবান শ্রাকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের পাঁচশত 

বর্ষ পৃ্তিকে বিশ্বমানব আজ ম্মরণ করিতেছে। 
মানবপ্রেমী সেই মহাপরিব্রাজক সম্ন্যাসীর উদ্দেশ্টে 
আমাদেরও সভক্তি প্রণাম যৎকিঞ্চিৎ বাক্য- 

পুষ্পাঞ্জলি সহ নিবেদিত হইতেছে । পৃথিবীর 

চতুর্দিকে আজ নানাবিধ ছুর্লক্ষণ,__-কোথাও শাস্তি 

নাই। গৃহে, অরণ্যে, কোলাহলে, নিভৃতে__ 
তপোবনে, পর্বতগ্রহাঁয়, দেবস্থানে সর্বত্রই সমান 

অবস্থ। ! দিগন্তগ্রাপী এক মহাপ্লাবন আসিয়া 

কথাপ্রসঙ্গে ৩৬৭ 

পড়িয়াছে! সেই প্লাবনে রক্ষা পাইতে হইলে 

জগৎ্-মহাতরীকেই আশ্রয় করিতে হইবে 

মান্ষকে ভালবাসিয়া সকল দেশের মানুষের 

সহিত মিলিতে হইবে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের 
প্রেমাংশকে বাদ দিয়া কেবল শ্রী ও ঠৈতন্তকে 

বরণের প্রয়াস বিড়ম্বনাই মাত্র। আমরা সেই 
প্রেমের ঠীকুরকেই পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করি-_-ধাহার 

অনুগ্রহে জীবনে শ্রী চৈতন্তের প্রকাশ স্বতই 
হইয়া থাকে। 

হরিময় বিশ্ব প্রতি জীবের হৃদয়ে মেই এক 

শ্রীহরি। ইহাই চৈতন্য। এই চৈতন্যের 
উপলব্ধিতেই সংসারের সকল শ্রী_আর ইহারই 

জন্য উপায় হইতেছে প্রেম। এই উপায়েরই 

চরম উৎকর্ষ কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে | ছন্দ-বিদ্বেষ-দূষিত 
আজিকার পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যের নেই শিক্ষাই 

আমাদের একান্তভাবে ম্মরণীয়-_যাহ। তিনি রায় 
রামানন্দকে প্রর্দান করিয়াছিলেন £ 

'কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বুবিধ আছয়। 

কৃষ্তপ্রাপ্তির তারতমা বহুত আছয় ॥ 

কিন্তু ধার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম । 

তটস্থ হইয়! বিচারিলে আছে তারতম ॥” 

তাহার এই শিক্ষাকে গ্রহণ করিলে মানুষে মানুষে 

কলহের ও বিভেদের অবপান আপনিই হইয়া 

যাইবে আমাদের দৃষ্টির আচ্ছন্ন-দোষ কাটিয়া 
সংসারে শান্তি আনয়ন করিবে । প্রেমাবতার 

প্রীচৈতনোর প্রতি অন্ুরাগের নিবিড়তম তাৎপর্য 

বুঝি এখানেই । | 

সমদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমা্গ পাঁরজ্ঞাত, সেখানেই লোকে 

তাঁহার বিষয় সাদরে চচণ করে ও তাঁহার প্জা করিয়া থাকে। আমার বিশবাস কারিযার যথে্ট 

কারণ আছে যে, সংদয্ন বল্পভাচাব“-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-প্রাঁতাঙ্ঠিত সম্প্রদায়ের সংশোধিত শাখা মা। 

শোতান নগ্নপদে ভারতের দ্বারে স্বারে প্রচার কারয়া 'ফারতেন, আচণ্ডালকে অন-নয় কাঁরতেন, 

যাহাতে সকলে ভগবানকে ভালবাসে । 
--গ্ৰবামণ বিবেকানন্দ 



মিনতি 
[ গান ] 

স্বামী বিরজানন্দ 

শ্রীপ্রীপ্বামীজশীর বাশিষ্ট সন্ব্যাস-শিব্য এবং জগঞ্জনন" সারঙগাদেবীর অন্যতম প্রিয় সন্তান- শ্লীরামর্- 
সঞ্ঘের ব্ঠ আঁধনায়ক শ্ীমৎ স্বামণ 'বিরজান্দজণর রচিত এই ভান্ত-গখীতির রচনা কাল ১৩০১৯ 

বঙ্গাধ্দ--তাঁর বরাহনগর মঠ-জশীবনে। 

কেমনে তোমায় পাব হরি । 

যদি তার গো দয়া করি । 

করিতে সাধন-ভজন, অথবা ধ্যান-আরাধন, এমন শকতি না ধরি । 

ছার ভবের বাসনায়, সদা মোর মন ধায়, বোঝালে বোঝে না কি করি। 

পড়েছি অকুল পাথারে, বিষম বাসনা-সাগরে, অহং অহং রাজে যে বারি। 
এ ঘোরে হতে উত্তীর্ণ, ভরসা! আর নাই অন্য, বিনে তা শ্রীপদতরী | 

সংসারে মায়ামোহ পাশে, বন্ধ হয়ে অনায়াসে রই যে তোমায় পাশরি। 
এ নিগুণ কালীকৃষ্ে, দি দেখ। দাও ব্বগুণে, চরণে মিনতি করি ॥ 



সুভাফচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্থ 
[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

৭ 

পরবত্তখ পর্য ১৯২৮_-১৯৩২--পাচ বমরের । 

এই পর্বে কিছু কম তিন বৎসর তিনি কারামুক্ত 
জীবনযাপন করতে পেরেছিলেন । কিন্তু সেই 

সময়ের মধ্যে ষেপ্রচণ্ড সংগঠনীশক্তি ও কর্ম- 

ক্ষমতা দেখাতে সমর্থ হন, তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

বল! যায়-_অসাধারণ। তখন পরিণত যৌবন 
তার, কারাবানের কঠিন পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে 
দেহ-মনের উপর দিয়ে, আত্মসমীক্ষার অবাধ 

স্বযোগ পেয়েছেন, ফলে চিন্তায় পরিণত এবং 

সেই চিন্তাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
গ্রয়োগ করবার জন্য প্রস্তত ; বাংলা ও ভারতের 

রাজনৈতিক জীবনে তার প্রয়োজনও ছিল, 
কারণ দেশবন্ধুর দেহাস্তে শৃন্তার স্থ্ট হয়েছে 
রাজনৈতিক জগতে, গান্ধী-নীতি ধা গ্রস্ত, 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেশে জাড্যের বিস্তার । 

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্ষের মাঝামাঝি সময়ে ভগ্রন্থাস্থ্যের 

কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত স্ভাষচন্দ্র কয়েকমাস বিশ্রাম 

নিয়ে, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হওয়ামাত্র, কাজে ঝাপিয়ে 

পড়েন, এবং কিছুদিনের মধ্যে বাংলা! ও ভারতের 

রাজনৈতিক জগতে শক্তিশালী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত 
হন। কোন সন্দেহ না রেখে বলা যায়, 

এইকালে স্থভাষচন্ত্র জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে, 
অথব৷ একাকী--কংগ্রেসের বামপন্থী আন্দোলনের 

নেতা । 

এই পর্বে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় কংগ্রেসের 

সভাপতি, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র) সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক, 

সর্বদলীয় সংবিধানরচক্ষিতা সমিতির সদস্য, ট্রেড 

ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি । কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে তিনি গান্ধীজীর ধীরে-চলে। নীতির 

২ 

প্রধান প্রতিবাদী, ১৯২৮ গ্রীষ্টাব্বে কলকাতা 

কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়করূপে 

সামরিক শৃঙ্খলাুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের 
অসাধারণ সফল দৃষ্টাস্তস্থাপক, একই কংগ্রেসে 

গান্ধীজীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপনকারী, ইপ্ডিয়ান 

ইপ্ডিপেনডেন্স লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রচণ্ড 

প্রভাবশালী “ফরোয়ার্ড পত্রিকার কর্ণধার, বাংলা 
ও ভারতে বিক্ষোভ-আন্দোলনের এক প্রধান 

সংগঠক (সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে 

তাঁর সফল স্মরণীয় ভূমিক1 ), ছাত্র ও যুব 
আন্দোলনের মুখ্য নেতা, বহু যুবসম্মেলনের 

সভাপতি বা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রমিক 

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে সফল 

নেতী, বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে, ও বিপ্লবী 

ভগৎ্ সিংএর ফাসিতে মৃত্যুর পরে কংগ্রেসের 

ভিতরে-বাইরে ঝড়-স্থপ্টিকারী ব্যক্তিত্ব, আন্দোলন 

ও প্রচারের দ্বারা গান্ধীজীকে পূর্ণ স্বাধীনতার 

প্রস্তাব গ্রহণে এবং পরবতাঁ আইন অমান্ত 

আন্দোলনে প্রণোদিত করার পিছনে প্রধান 

প্ররোচক শক্তি_সত্যই বিরাট ভূমিকা তাঁর 
এইকালে। ্ 

আমরা চমত্কুত হয়ে দেখি, এইকালের 

স্থভাবচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পশ্চান্তী 

মানসিক পটভূমিকা স্থষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দের 
চিন্ত। ও ব্যক্তিত্বই মুখ্য শক্তি। এক কথায় বল! যায় 

_-ম্বামীজীর চিন্তার আদলেই স্ুভাষচন্দ্রের চিন্তা! 

গঠিত হয়েছিল। তিনি ভারতব্ীপ্র রাজনৈতিক 
জীবনে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রধান |বস্তার- 

কারীদের অন্যতম-_অন্যান্তদের মধ্যে আছেন 
নিবেদিতা, অরবিন্দ, চিত্তরপ্রন, এমন কি গান্ধী । 



৩৭৩ 

স্থভাষচন্জ্র যে, রাজনীতিতে বিবেকানন্া- 

চিন্তার আনুগত্য করছেন, তা সমকালীন অনেকের 

কাছেই ধর] পড়েছিল। ১৯২৮ ডিসেম্বরে যুব- 

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 

স্থভাষচন্দ্রের যে-বক্তৃতা অত্যন্ত সমালোচনার 

কারণ হয়, ধাতে গান্ধী-দর্শন ও অরবিন্দ-দর্শনের 

প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষতিকরতার কথ বলা হয়ে- 

ছিল-_সেই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র যে, স্বামী বিবেকা- 

নন্দের চিন্তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন-_তা 

আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে স্মরণ 

করিয়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্ঠ গান্ধী- 

দরশ্নি বা. অরবিন্দ-দর্শনের মৌল নীতির বিরুদ্ধে 
কিছু বলেননি, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক 

জীবনে এ দর্শন ছুটি কী প্রকার পশ্চাদ্গামী দৃষ্ি- 
তঙ্গি, তৎসহ নিক্রিয়ত। আনছে, তারই বিষয়ে 

দৃষ্টি আকর্ধণ করেছিলেন । তার বক্তব্য : গান্ধী- 

দর্শনের অন্গামীরা আধুনিকতার বিরোধী, 
জীবনযাত্রীর মানবৃদ্ধিতে অনাগ্রহী, শরীরচর্চা 

বা সামরিক শিক্ষ। তাঁদের কাছে অবাঞ্চিত এবং 

বৃহৎ শিল্প পাপ, পারলে গোট৷ দেশকে তীরা 

গোরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়ে দ্েন। আর 
পণ্তিচেরীর দর্শন-ধ্যান, প্রাণায়াম। যোগের 

শ্রেষ্ঠতায় এমনই বিশ্বামী যে, ত৷ নির্জন যোগ- 

জীবনের মাহাত্ম প্রচারেই ব্যাপৃত। ফল-_- 
নৈর্মযের প্রশ্রয় । 

এই ছুই দর্শন বা জীবননীতির বিরোধিতা 

করার সময়ে স্ভাষচন্ত্র বিবেকানন্দকেই 

শিরোধার্য করে এগিয়েছিলেন | তিনি বলেন ; 

প্ অরবিন্দ-আশ্রমের ] প্রচার অনেককেই 

একট! কথ! ভুলিয়ে দিয়েছে--বর্তমান পরিস্থিতিতে 

আধ্যাত্মিক অগ্রগতি কেবল অবিরাম নিংস্বার্থ 

কর্মের দ্বারাই সম্ভব-্প্রক্তির সঙ্গে সংগ্রাম 

করলেই তবে তাকে জয় করা যায়। যখন 

সমশ্যা ও সংকটে আমরা চতুর্দিকে আক্রান্ত তখন 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ-"ম সংখ্য। 

ধ্যানের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর] হূর্বলত৷ ছাড়া 

আর কিছু নয়। সবরমনতী ও পণ্ডিচেরীর চিস্তা- 
ধারার মৌল রূপ নয়, ব্যবহারিক রূপের ছারা 
হষ্ট নৈষর্ম্যবাদের বিরুদ্ধেই আমি প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। আমাদের এই পবিভ্র ভূমিতে আশ্রম, 

যোগী, খধি নতুন কোন জিনিস নয়, সমাজে 
তীরের মর্ধাদার আসন ছিল। ভবিষ্যতেও 

থাকবে । কিন্তু যদি স্বাধীন, স্থুখী, মহান নব- 

ভারত গঠন করতে চাই, তাদের নেতৃত্ব আমরা 

অনুনরণ করব ন।।'"'ভারতে এখন আমাদের 

প্রয়োজন কর্মবাদ। স্ব আশাবাদে আমাদের 

উদ্দীপ্ত হতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে আমাদের 
বাচতে হবে_ আধুনিক অবস্থার উপযোগী নীতি 
গ্রহণ করতেও হবে। পৃথিবীর পরিত্যক্ত এক 

কোণে আর আমরা পড়ে থাকতে পারি না। 

স্বাধীন হবার পরে ভারতকে তার আধুনিক 
শত্রুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় 
ক্ষেত্রেই আধুনিক পদ্ধতিতে লড়াই করতে হবে। 

“তাই বলে আমি আধুনিকতার ঝৌকে অন্ত 
অনেকের মতো অতীতের গৌরবকে বিস্বত হতে 

পারি না। অতীতকে ভিত্তি করে অবশ্যই 

আমাদের উখিত হতে হবে। ভারতের নিজন্ব 

সংস্কৃতি আছে-নিজের প্রণালীতেই তাদের 

বিকাশ সাধন করে যাওয়া নিশ্চিত প্রয়োজন 

দর্শন, সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে পৃথিবীকে 

আমাদের কিছু দেবার আছে, পৃথিবী তা পাবার 

জন্য অপেক্ষা করছে । এক কথায় বলতে গেলে, 

আমাদের সমন্বয়ে পৌছতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ 

কাজে আমাদের শ্রেষ্ঠ চিস্তাবীর ও কমীর্দের 

কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই ব্যাপৃত হয়েছেন । একদিকে 
আমাদের “বেদের যুগে ফিরে যাও ধ্বনিকে 

রুখতে হবে, অন্তর্দিকে আধুনিক ইউরোপের নান৷ 

রস রুচির অর্থহীন খ্যাপামিকে বর্জন করতে 

হবে।” 
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উদ্ধৃত অংশে সুভাষচন্দ্র যে স্বামী বিবেকা- 
নন্দের চিন্তাকেই নিজের ভঙ্গিতে প্রকাশ 

করেছেন তা বুঝতে আনন্াবাজারের স্থবিখ্যাত 
চিন্তাশীল সম্পাদক, বিবেকানন্দ-জীবনীকার 
সত্যেন্্রনাথ মজুমদারের অন্থবিধা হয়নি। ২৬ 

সেপ্টেম্বর ১৯২৮, আনন্দবাজারের দমপারকীরতে 
তিনি লিখেছিলেন : 

“তিনি [ স্থভাষচন্ত্র ] তাহার অভিভাষণে 

এমন কথাও বলিয়াছেন_-ভবিষ্ঠৎ স্বাধীন ভারত 

গঠনে সন্যাসীর নেতৃত্ব আমর মানিব না ।, 

ভাল কথা । শিবাজীর গুরু রামদাস-্বামী 

ছিলেন, সে কথাও তুলিব না। আমরা কেবল 

জিজ্ঞাসা করিব-_-সবরমতী ও পণ্ডিচেরীর যোগ, 

ধ্যান, নন্ন্যাস, আশ্রম অগ্রীহ করিয়া যৌবনের, 
তথ। ভারতের, যে-ভবিষ্ৎ লক্ষ্য--জগতের 

সভ্যতা-ভাগ্ডারে ভারতের যাহা দিবার আছে-_ 

সে সম্পর্কে যৌবনকে সচেতন করিয়া কর্মষোগের 
যে-আঘর্শের প্রতি স্থভাষবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ 

করিয়াছেন, তাহাঁও বাঙালী সন্ন্যাসী বিবেকা- 

নন্দের চিস্তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র । এবং এই 

সন্ন্যাসীর চিন্তা ও উপদ্দেশের অতি সামান্য অংশই 

স্বভাষবাবুকে যৌবনের সম্মুখে ভারতের বিধি 
নির্দিষ্ট দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার রসদ 
জোগাইয়াছে।” 

স্থভাষচন্দ্র কিন্ত কদাপি গোপন করেননি-_- 

তিনি বিবেকানন্দের কিছু কিছু আদর্শকে রাজ- 

নৈতিক জীবনে প্রসারিত করতে চাইছেন। 

হুভাষচন্দ্রের এইকালের বক্তৃতা ও রচনা থেকে 

সে-বিষয়ে দৃঠি আকর্ষণ করব। 
তার আগে ভেবে নেওয়া যেতে পারে-- 

স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের কাছে স্বামীজীর 
বাণীর কোন্ কোন্ দিক বিশেষভাবে উদ্দীপক 

মনে হয়েছিল। 

(১) আত্মশ্রদ্ধ। ও আত্মবিশ্বাসের জাগরণ; 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭১ 

(২) জাতীয় ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতির 

প্রতি গ্রীতি; এবং বর্তমান ও ভাবী পৃথিবীতে 

দান করবার মতো বস্ত ভারতের আছে, এই 
বিশ্বাস ; অর্থাৎ ভারতের একট! মিশন আছে £ 

(৩) ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ুত্বে বিশ্বাস, 
এবং মাতৃভূমি ভারতের প্রতি তীব্র অন্রাগময় 

প্রেম; 
(৪) নানা ধর্ম, ভাষা ও আচারের দেশ 

ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের আবিষ্কার ; 

সমন্বয়বোধ ; 

(৫) ভারতের সাধারণ মানুষের স্থপ্ড 

শক্তিতে বিশ্বাস; জনগণকে সম্গানাধিকার দানের 

উপরই নির্ভর করছে ভারতের সত্যকার উত্থান; 
সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ গঠিত হবে ভারতীয় 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে ; জনশিক্ষার দ্বারা জনগণকে 

জাগরিত করতে হুঘে; নারীকেও আত্মপ্রতিষ্ঠ 

করতে হবে; 

(৬) আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এহিক উন্নতির 

প্রয়োজন, তার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
ব্যবহার ; 

(৭) জান ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের মধ্যে আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ; 

(৮) তীব্র মুক্তিচেতনা, স্বাধীনতা -চেতনা, 

গতিশীলতা, অন্তায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও 

সংগ্রামের মনোভাব ॥ বিপ্লবচেতনা ; সেইসঙ্গে 

সেবা ও প্রেমের অনুভূতি 3 

(৯) লক্ষ্যলাভের জন্য পূর্ণ আত্মবলিদান, 
_তৎসহ দেহে-মনে সমৃদ্ধ শক্তিশালী চরিজআ্র ; 

মান্য তৈরির ধর্ম) 

(১০) এই সকলকে সম্ভব করবার জন্ত ত্যাগী 

যুবকদের সংগঠন । 

বিবেকাননের বিশাল চিন্তার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ 
এই খসড়া । তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে 

এই নকল ধারাপথেই স্থভাষচন্ত্রের চিন্তা প্রবাহিত 
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হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার্ূপে 

সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের সকল স্ক্্ম সুগভীর 

চিন্তাকে জনগোচর করা সম্ভব মনে করেননি ; 

তাঁকে স্বামীজীর জাতিগঠনমূলক কতকগুলি মূল 
চিন্তাকে মোট ভাষায় বারবার ঘোষণ! করতে 

হয়েছে--যাতে সেগুলি জনগণের মর্মভেদ করে 

যায়। আরও ম্মরণ করিয়ে দেব, এই পর্বে 

হভাষচন্্র স্বামীজীর যেসব চিন্তাকে প্রচার বিষয় 

করেছেন, সেগুলি যে পূর্ববর্তী পর্বগুলিতে তাঁর 
অজ্ঞাত ছিল এমন নয়, তিনি বিবেকাননোর গ্রস্থ।- 

বলী যথেষ্টই পড়েছিলেন__কিস্তু কাল গতে 
গ্রহণের ও প্রয়োগের ব্যাপারে মাত্রাভেদ ঘটে 
গিয়েছিলই। প্রথম যৌবনে তিনি সাধারণভাবে 

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা, চরিব্রগঠনের 

নির্দেশাবলী, বা ভারতের অধ্যাত্ম সভ্যতার 

মহিমাঘোষক উক্তিগুলিতেই আবিষ্ট ছিলেন-_ 

পরবর্তাঁ কালে জোর দিয়েছেন স্বামীজী-প্রচারিত 

সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা তত্ব, নারী ও জনগণের মুক্তি, 

এবং সমন্বয়বাদের উপর | 

স্থভাষচন্দ্রের ছুটি সভাপতির অভিভাষণ 

এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যায়-_ 

যে-ছুটি রচনায় স্থভাষচন্ত্র কার্ধত এঁতিহাসিক 
পটতভৃমিকায় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাতার কাজ 

করতে চেষ্টা করেছেন। তার প্রথমটি রংপুরে 
৩* মার্চ ১৯২৯, বঙ্গীয় প্রার্দেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত, 

[. স্থভাষ রচনাবলী ২।৭৭--১০৩] দ্বিতীয়টি 

হুগলী জেল! ছাত্র সম্মেলনে ২১ ১৯২৯১ 

প্রদত্ত । [এ ১৬৬--১৭৪ ]। 

সথভাষচন্দ্রের ভাষণাবলীর মধ্যে রংপুর ভাষণ 

মূল্যবান। এর মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন 
ও তার বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর চিস্তাভাবনার পরিচয় 

আছে। প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 

নানা পর্বের কথা বলার পরে, বাংলার প্রাণনত্য 

সম্বক্ষে তিনি চিত্তরঞ্নের উক্তি উদ্ধত করেছেন, 

উদ্বোধন 

'ৰাংলার মানবতাবোধের উপরে । 

[ ৮৭তম ব্য---৭ম সংখা! 

আর্ধসভ্যতার সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক পার্থকোর 
কথা জানিয়েছেন, জোর দিয়েছেন জনগণকেন্্রিক 

রক্তমিশ্রণ যে, 

বাংলায় জাতি ও আচারগত বৈচিত্র্যের কারণ, 

একথার সঙ্গে বাংলায় মুসলমান শাসন, বাংল। 

সাহিত্যে মুসলমানদের দানের কথা এনেছেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসানের পরে ইংরেজ আগমন 
ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের কথা তুলেছেন। তারপর 
রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেছেন: 

“গৃহবিবাদ ও মতভেদ ঘুচাইবার জন্য তিনি 
[ রামমোহন ] উদ্দার বেদাস্ত তত্ব প্রচার করেন। 

যে-সমস্ত আবর্জনা বহু শতাব্দী হইতে পু্ীভূত 

হইয়! হিন্দুসমাজকে পৃতিগন্ধযুক্ত করিয়। তুলিয়া” 
ছিল, তাহা দূর করিবার জন্য সংস্কার আরম্ত 
হইল, এবং ব্রার্থসমাজ সৃষ্ট হইল । এই আন্দোলনের 
ফলে খ্রীস্টীয় ধর্ম ও খ্রীস্টীয় সভ্যতার আক্রমণ 
হইতে বাঙালী আত্মরক্ষা করিল ।” 

এর পরেই স্থভাষচন্দ্র রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ- 

প্রসঙ্গ এনে দেখিয়ে দিয়েছেন নবজাগরণ 

আন্দোলনের ভাবগত পূর্ণতা রামকুষ্ণ-বিবেকা- 

নন্দের মধ্যে ঘটেছিল-_এবং পরবতাঁ কালে 

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ও অন্তান্ত শারীরিক ও 

মানসিক বিকাশ সেই প্রভাবে নির্ধারিত ধারাতে 

ঘটেছে। এখানে আছে স্ভা'ষচন্দ্রের উৎকৃষ্ট 

মূল্যায়ন £ 
'রামমোহনের ব্দোস্ত প্রচারের মধ্যে যে 

সমন্বয়ের সুচনা আমরা দেখিতে : পাই তাহ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রামকণ-বিবেকা- 

নন্দের মধ্যে পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল।' রামরুফ ল।' রামরুফণ 
পরমহংস তীহার জীবনের অপূর্ব ও অলোৌবি ও অলৌকিক 

সাধনার বলে, বিডি সাধন পদ্ধতির ( যেমন কর্ম 

তকতি, জ্ঞান) মধ্যে লমন্বয়, বিভিন্ন বিভিন্ন মশ্তরদায়ের _শুদায়ের 

মধ্যে ( যেমন শক্ত, বৈষ্ণব, যোগী, শৈ শৈব ব ইত্যাদি) 
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সমস্থম্্। এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ( যেমন গ্রীস্টীয় 

ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি) সমন্বয় স্থাপন 

করিয়া গেলেন। পরমহংদের অন্ৃভৃতি ও সাধনার : 

উত্তরাধিকারী হইলেন প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং তারপর বং তারপর সমগ্র বঙ্গবাসী | গ্রব্ষবামী। এই দম, সময় স্থাপনের 

সঙ্গে-সঙ্ষে জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া-_কাব্ে, 

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়-বাণিজ্য, 

ড়া ও ব্যায়ামকৌশলে হা ও নৃতনপ্রচেটা 
চলিতেছে । এতত্যতীত সমাজে পূর্ণ সাম্য স্থাপনের 

চেষ্টা চলিতেছে--এবং হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে 

সমগ্র বা বাঙালী জাতি ন জাতি সাহিত্য সাধনায় প্রবৃত্ত 

হইয়াছে” 
মূল্যবান মন্তব্য। সাধারণভাবে মনে করা 

হয়, সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সর্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ 

তার মনোত্ৃমে পশ্চাদ্বহীঁ। কুভাষচন্ত্রের আত্ম- 
জীবনীর বক্তব্য থেকেও মনে হয়, তিনি ব্যক্তিগত 

অধ্যাত্সাধনাতেই কেবল শ্রীরাষরুষ্ণকে গ্রহণ 

করেছিলেন । উদ্ধৃত বক্তব্যে সেই প্রকার ধারণার 
পূর্ণ খণ্ডন লক্ষ্য করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক 

উন্মোচিত চেতনান্ত্রোত কেবল অধ্যাত্মজীবনকে 

নয়, এঁহিক স্থক্টির নানাধারাকে সঞ্লীবিত করে- 
ছিল-_-একথ। স্ৃভাষচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে 

ঘোষণা করেছেন। 

এর পরে তিনি এনেছেন বিষেকা নন্দ-গ্রসঙ্গ : 

“পরমহংসের আরন্ধ ও অসম্পূর্ণ কাজ স্বামী 
বিবেকানন্দ হাতে লইলেন। ভারতের বহুষুগ- 
সঞ্চিত জানের সম্পদ দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিবার 
জন্ত তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ পরিত্রাজকের মতো 
জানের প্রদীপ হন্তে লইয়া সাগরপারে চলিলেন। 
এতদিন পরে ভারতবাসী ঘর ছাড়িয়৷ বাহিরের 
জন্ত পাগল হইল; বিশ্বদরবারে দিবার মতো 
সামগ্রী নিজের ঘরে খু'জিয়া পাইল ; তারপর 

রবীন্জনাথ, জগদীশচন্, প্ররুযচ্ত্র, রামান্জম্ 

স্থভাষচন্ত্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭৩ 

রামন প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, 

বৈজ্ঞানিক ও মনীষিগণ কতদিক দিয়। বিশ্ব- 

সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। এইসব মহী- 

পুরুষের আজীবন সাধনার ফলে আজ ভারতীয় 

জাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের একটা 

আদর্শ আছে-বাচিবার উদ্দেশে আছে-__ 

পৃথিবীতে জাতি হিসাবে একট। মিশন আছে ।” 

বহির্জগতে, ভারতীয় সভ্যতার আত্ম- 

বিস্তারের পথ বিবেকানন্দ প্রথম একালে খুলে 

দিয়েছেন, এবং সেই পথ ধরেই অন্যে অগ্রসর 

হয়েছেন-_-এই বক্তব্যের পরে ভারতীয় জাতির 

জন্য বিবেকানন্দের দানের প্রসঙ্গে স্ভীষচন্জ 

বিবেকানন্দের “মানব তৈরির” সাধনা এবং 

গণশক্তির উজ্জীবন' সাধনার কথ। আনলেন : 

"নিজের দেশের নবীন জাতি হ্থত্ির কাজও 

বিবেকানন্দ আরস্ত করিয়াছিলেন। ব্যক্তির সমগ্টিই 

জাতি। খাঁটি মান্ুষ'তৈয়ারী না হইলে-স্বাধীন ও 

ব্লবান জাতি জন্মিতে পারে না। তাই তিনি 

বলিলেন_-৪ 11091010819 199 1011951010-- 

খাটি মানুষ প্রস্তত করাই আমাদের জীবনের 

কর্তব্য । তারপর খাঁটি মানুষ স্থানটি করিবার জন্য 

তিনি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ.না রাখিয়া 

সমগ্র মমাজের মধ্যে খু'ঁজিতে লাগিলেন । তাহার 

সেই বাণী অমর হইয়া এখনও বাঙালীর ঘরে ঘরে 

ঘুরিতেছে_-তোমরা উচ্চবর্ণের কি বেঁচে 

আছে! ?.**তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নৃতন 

ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার 

কুটার ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের 

ঝুপড়ির মধ্য" হতে। ব্রেক কারখানা থেকে, 

হাট থেকে, বাজার থেকে ।'"'এরা সহম্র-সহন্র 

ব্খসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে 

পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা !'.'অতীতের কক্কালময় 

_-এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভারত ।, 

"এই তো বাংলার সোন্তালিজম্। এই 
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সোক্টালিজম্ এর জন্ম কার্প মার্কসের পু'থিতে 

নয়। এই সোম্তালিজম*এর জন্ম ভারতের শিক্ষা- 
দীক্ষা ও অনুভূতি হইতে ।” 

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে কি- 

ভাবে দেশবন্ধু নিজের জীবন ও সাধনায় বূপদান 
করেছিলেন তার কথা স্থভাষচন্ত্র এর পরে 

বলেছেন। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে -হৃভাষ- 

চন্্র প্রায়শঃই দেখাতে চেষ্টা করেছেন-_-অরবিন্দ 
ও চিত্তরঞ্রন স্বামীজীর আদর্শকে রাজনী তিতে 

প্রসারিত করেছেন ( একথ! বলার সময়ে তিনি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 

নিবেছিতার সংশ্ষিষ্ট ভূমিকার বিষয়ে নিশ্চয়ই 

অনবহিত ছিলেন )--অরবিন্দ তাকে প্রবাহিত 

করেছেন পূর্ণ শ্বাধীনতার পক্ষে প্রয়াসের ক্ষেত্রে, 
এবং চিত্তরঞ্জন তদতিরিক্ত সমাজতান্ত্রিক 

প্রচেষ্টায়। 

সথভাষচন্তর পূর্বোক্ত রচনায় এর পরে দবেশ- 

বন্ধুর সাধারণ মান্ছষের প্রতি অসীম প্রেমন্তোতক 

উক্তি উদ্ধত করেছেন ঘ! বিবেকানন্দের চিন্তা ও 
উক্তির কাব্যিক তরলিত প্রকাশ ছাড়া কিছু 
নয়। [ ২৭৭--৯০ এ। [ ক্রমশঃ ] 

- সখ 
শ্রীমতী গীতি সেন 

সাহত্যসৌবকা 

আমি সুখেরে করিগো ভয় । 

হাদয় ধাধশানো ক্ষণিকের সাথী 

জীবনের সাথী নয় ॥ 

০সেষে আমে অকারণে বায় ক্ষণে ক্ষণে 

সে যে দারুণ ছলনাময় ॥ 

সুখ এলে কাছে তাই 

নর 
বারে বারে চমকাই। 

চুপি চুপি আসে থাকে পাশে পাশে 

চিরদিনই সে যে রয় ॥ 

আমি ছুখেরে করি না ভয়। 

কুম্থমের মতো মমতা মাখানো 
সে যে চিরকল্যাণময় ॥ 

অনলে দহিয়! নীরবে সহিয়া 
এ জীবন সোন! হয় ॥ 

ছুখ এলে কাছে তাই 

ও 
ধরিয়া রাখিতে চাই। 

আসে উড়ে উড়ে থাকে দুরে দূরে 
নির্মম নির্দয় ॥ 



বঙ্কিমচজ্জের শ্বদেশগ্রীতি 
ড্র দূর্গাশস্কর মুখোপাধ্যায় 

রীঁতার, বাঙলা বিভাগ, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়। 

অতি প্রাচীনকাল থেকে আমরা সমাজ- 

সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলাম । এই সমাজের 

সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অতি গতীর এবং সমাজ 

ধর্মনির্ভর। সমাজের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি । 

তাই প্রাচীনকালে সমাজের উপর আমাদের 

মমতার অন্ত ছিলনা । সমাজের অন্থশাসনকে 

কোন সময়েই অগ্রাহ্থ করবার উপায় ছিল নাঁ_ 
একমাত্র মোক্ষলাভের জন্য সর্বভূতে আত্মদৃি 
বা ঈশ্বরবৌধ হলে অবন্ত সমাজ ও ব্যক্তির 

সম্পর্কের উধের্ব উঠতে পারা যেত। ব্যক্তি ছিল 
--বহু ব্যক্তি মিলে যে সমাজ গড়ে তোলে তার 

কথ। ছিল এবং বন সমাজ যে বিশ্বমানবসমাজ 

রচনা করে তার ধারণাও ছিল খুব ম্পষ্ট। কিন্ত 
সমাজ ও বিশ্বমানবসমাজের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা 

ছিল অম্পষ্ট। কিছু সংখ্যক সমাজ মিলে যে 

একটা জাতি বা রাষ্ট গড়ে তোলে এ-বোধ 

সাধারণের ছিল না। দেশের শাসনের ভার 
আমরা রাজার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। 

দেশকে জাতিকে. রাষ্ কে আমার মনে করতে 

শিখিনি। উনিশ শতকে ইংরেজী সভ্যতাও 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং আমাদের প্রতি ইংরেজদের 

বিক্ূপ মনোভাবে ও অত্যাচারে ধীরে ধীরে এই 

নৃতন বোধটি সর্বসাধারণের চিত্তে জাগ্রত হয়েছে। 
খীষ্ঠটান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম আক্রমণের প্রতি- 
ক্রিপ্নায় সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবটি 
ফুটে উঠতে থাকে । পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে 

তুলনায় নিজ-দেশের দেন সম্পর্কেও আমরা 
অবহিত হতে থাকি । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 
অনেক কবি কবিতায় ও গানে দেশের প্রতি 

মমতায় দেশের ছুঃখ-ুর্দশা ও দারিদ্রের চিত্র 

তুলে ধরতে থাকেন। এদের গানে ওকাব্যে 

কল্পনা ও উচ্ছাসের মাত্র কিছু অধিক থাকলেও 
আস্তরিকতার অভাব ছিল না। এ'রা সকলেই 
বাংলার কবি_কিস্ত তাদের ভাবনায় বাংলা নয়, 
সমগ্র ভারত-ভাবনা রূপ পেয়েছিল।. তখনও 

দেশবাসী রাজনৈতিক দিক থেকে জেগে ওঠেনি । 

একই হিন্বু-সংস্কৃতির ধারাকে প্রায় সমগ্র ভারতে 
বহমান দেখে, একই ইংরেজ শক্তির অধীনে 

সমগ্র ভারতবর্ধকে লক্ষ্য করে এবং বাংলার বুকে 

বসে ইংরেজদের সমগ্র ভারত-শাসনের প্রয়াম 

নিরীক্ষণ করে সম্ভবত এদের মনে বাংলার 

পরিবর্তে ভারত-ভাবন। জাগ্রত হয়েছিল। ঈশ্বর- 

গুপ্তের দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর 
ফেলিয়া”, রঙ্গলালের “স্বাধীনতা হীনতায় কে 

বাচিতে চায় রে? মধুস্দনের দেশমাতাকে 'শ্টাম। 

জন্মদে” বলে সম্বোধন এবং মেধনাদবধ কাব্যে 

রামচন্ত্রের স্বর্ণলঙ্কা আক্রমণকে বিদেশীর অন্তায় 

অন্ুগ্রবেশর্ূপে দেখে সেদিন দেশবাসী তাদের 

প্রাণের কামনা চরিতার্থ করতেন। পন্মিনী ও 

প্রমীলার চরিত্রের বীরাঙ্গনা! নারীর দৃষ্টাস্ত পেয়ে 
তারা আশ্বস্ত হতেন। নাট্যকার দবীনবন্ধুর 

নাটকে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের চিত্র 

এবং মনোমোহন বন্থুর নাটকগুলির জাতীয়-ভাৰ 

নানাভাবে তার্দের অঙ্ুপ্রাণিত করত। 

এ সময় চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও জাতীয়তার জব 

ফুটিয়ে তুলতে নানা চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
রাজা রামমোহনের স্বাধীনতা ও মানবতার 

আদর্শ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বজাত্যাতিমান, 

রাজনারায়ণ বস্থর '“জাতীয়-গৌরব-সম্পা্দনী 
সভা'র প্রতিষ্ঠা, নবগোপাল মিত্রের 'দেশ-পুজ।” ও 
“হিন্দু-মেলা” প্রতিষ্ঠার কথাও বিস্বত হতে পারি 

না। বঙ্ধিম-পূর্ব বাংল-সাহিত্যে ও বাংলার 
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চিন্তামীল সমাজে এইভাবেই জাতীয়তার উন্মেষ 

ও দেশগ্রীতিসী স্থর অল্প অল্প করে ফুটে উঠছিল। 
ঠিক এইরকম সময়েই এসেছিলেন বঙ্ধিম- 

চন্দ্র। প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক ছিলেন এবং 

ইংরেজীতেই লেখকরূপে আত্মনিয়োগ করার 

ইচ্ছেও যে ছিল একথ! মিথ্যা নয়। কিন্তু 

যেদিন থেকে বাংলাভাষার অন্শীলনে তিনি 

প্রতিভার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন, সেদিন 

থেকেই তার মধ্যে জাতি-গ্রীতির লক্ষণ দেখা 

দিতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তার মধ্যে 
এই দেশগ্রীতির চেতনাটি পুষ্ট হতে থাকে এবং 

এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে শেষ পর্বস্ত এই 

দেশগ্রীতির একটি নৃতন তত্ব খাড়া করেন। তার 
এই দেশপ্রেম অতিশয় গভীর এবং সমস্ত 

জীবনব্যাপী তীর জীবন-জিজ্ঞামার ফলক্রুতি স্বরূপ 
ঘে ভগবস্তক্তি তারই অন্তর্গত। কিন্তু সেকথা 

পরে। 

'সম্বণালিনী'তে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র দেশ- 

গ্রীতির অঙ্কুর লক্ষ্য কর যায় । সপ্তদশ অশ্বারোহী 
বঙ্গদেশ আক্রমণ করলে এ-দেশের শেষ স্বাধীন 

হিন্দুরাজ। লক্ষণসেন খিড়কি-দরজ৷ দিয়ে ভয়ে 
পলায়ন করেন-__জাতির এ অপবাদ তিনি সহ 

করতে পারেননি । ইতিহাসের এ কাহিনীকে 
তিনি বিশ্বাস করেননি। বাঙালীর ভীরুতার 

কলঙ্ককে তিনি মানেননি। বাংলাকে যুদ্ধে জয় 
করা সম্ভব নয়,_চাতুর্ধেই একে জয় কর! হয়েছিল 

এবইমন্ত্রীর বিশ্বীসঘাতকতাও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে- 
ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন । আরও পরে . 
বজদর্শন”-এ ১৮৮১ শ্রষ্টাবে বাঙ্গালার ইতিহাস 

সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” নামক প্রবন্ধে তিশি এর 
সথদার জবাব দিয়ে বলেছিলেন, “সগ্ডুরশ অশ্বারোহী 
লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল জয় করিয়াছিল, 
একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে 

কুলাঙ্গার ।” 

উদ্বোধন [৮৭তম ব্ষ--৭ম সংখ্যা 

ইতিহাসের সত্য-চিন্ঞ উদ্ধার করে বা সত্যের 
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বঙ্ষিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম 

এতিহাসিক সত্যের উপর ন্বদেশগ্রীতিকে ঝ৷ 
জাতীয়তাবোধকে প্রতিষিত করতে চেষ্টা করেন। 
“কমলাকাস্তের দণ্তর'”এ বঙ্কিমের দেঁশগ্রীতির 

নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল। “একটি গীত” ও 

“আমার ছুর্গোৎ্সব'-এ এই দেশপ্রেম ঘনীভূত রূপ 
ধারণ করেছে। জাতির প্রতি ভালবামা এ- 

গ্রন্থের নানা গ্রবন্ধেই লক্ষণীয় হয়েছে, তবে 

আমার ছুর্গোৎসব'-এর ধ্যানে কমলাকান্ত “ৃন্নয়ী 
কত্তিকা-র্ূপিণী-অনন্তরত্বভূষিতা এক্ষণে কালগর্ডে 
নিহিত।' যে মাকে দর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতে 

ধাকে আবার দর্শন করবেন বলে আশা পোষণ 

করেছেন-সেই মাই তার উদ্দিই জন্মভূমি। 

লক্ষণীয় এই যে, এই দেশজননীর সঙ্গে তিনি 

হিন্দুর দেবী-ছুর্গাকে একাত্ম করে দেখেছেন। 
তার সোনার বাংল! যেদিন পরাধীন হল, সেদিন 

থেকেই মায়ের দুর্দিন--সেদিন থেকে অধীর 
আগ্রহে তার সন্তানদের প্রতীক্ষা-কবে মায়ের 

আবার সেই হাস্তময়ী স্বর্ণময়ী রূপ দেখ। দেবে। 

বন্ধিমচন্ত্রের বন্দে মাতরম্ গানটির মধ্যেও দেশ- 
মাতৃকার অপরূপ সৌন্দর্য ও ভবিষ্যৎ-গৌরবময়- 

চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে । মায়ের “স্থজলা- 

স্থফল৷ মলয়জশীতল যৃতি' বঙ্ধিমের চিত্কে উদ্বেল 
করেছে এবং ভবিষ্যৎ জননীর শৌর্ধ-বীর্ষ-এ্বর, 
বিষ্যা, বলে সমস্থিতা রূপের কাল্পনিক চিন্তে তিনি 

বিমুগ্ধ হয়েছেন । আনন্দমঠ' উপন্তাসে গানটি 

সন্নিবেশিত হলেও তার কয়েক বছর পূর্বেই এটি 
রচিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের সম্ভানদদলও 

দেশমাতৃকার পৃজারী। একটি গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে আনন্গময় কাননে সন্ভতানদলের 'আনন্দমঠ? | 

মঠের অধ্যক্ষ সত্যানন্দ একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে 

মহেন্দ্রকে প্রথমে “দেবী দর্শন” করিয়েছিলেন। 
শঙ্খ-চকর-গদা-পন্সধা পী একটি প্রকাণ্ড চতুভূজমৃতির 
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পামে আলুলায়িতকুত্তল। লক্ষ্মী-_শতদলমালায় 

শোভিতা ও কতকটা ভয়গ্রস্ত! | দক্ষিণে সরস্বতী । 

আর এ চতুর্বজ বিষ্ণুর কোলে আর একটি 
মোহিনীমৃত্তি_ লক্ষ্মী ও সরম্বতীর চেয়ে বেশি 
স্থনারী ও এশ্বর্ষময়ী । সত্যানন্দ বিশেষ করে 

এই মুতিটির দিকে মহেন্ত্ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলেন। ব্রহ্মচারী জানালেন-_-উনিই মা এবং 

'আমর। ধার সন্তান”-_সম্তানদদলের সকল কর্মে 

উৎসাহ ও প্রেরণা ইনিই দান করেন। সত্যানন্দ 

মহেন্দ্রকে তিন্ন ভিন্ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেবীর 

আরও তিনমৃত্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। 
সর্বালঙ্কারভূষিত হা্যময়ী এশ্বর্ধময়ী এক স্ুন্ারী 
মৃতি, ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ 
আলোকে হৃতসর্বস্বা এক নগ্রিকা কালিকামৃত্তি, 
আর একটিতে স্থবর্ণনিমিতা দশতুজা! এক হাস্ময়ী 

প্রতিমা । মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন ও 

মা যা হবেন_মায়ের এই তিনমৃত্তি। জগদ্ধাত্রী, 
কালী ও দুর্গী--এই তিন দেবীরূপে বঙ্কিমচন্ত্ 

দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বূপকে 

বুঝিয়েছেন। হিন্দুর একই শক্তি-দেবীর তিন- 
রূপের সঙ্গে দেশজননীকে একাত্ম করে দেখার 

পরিকল্পনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব । কিন্ত 
'আনন্দমঠে, বিষ্ণুর অঙ্কে শায়িতা যে মাতৃমৃতিকে 
প্রথম মহেন্্র দেখেছেন তিনি কে? জগতের 

পালনকর্তা বিষণ সেখানে নিজ অঙ্কে তাকে আশ্রয় 

দিয়েছেন। ইনিও এশ্বর্ময়ী, হন্দরী ও মোহিনী 
_-কিন্ক ইনি তো লক্ষ্মী বা সরস্বতী নন। মনে হয় 

বঙ্কিমের কৰি-কল্পনায় ইনি দেশজননীর দেশ- 

কালাতীত বূপ। এখনও সম্তানদল আত্মশক্তিতে 

ও সর্বদিকে প্রস্তত হয়ে ওঠেনি বলে তিনি বিষ্ণুর 
আশ্রিত । অবশ্ত এই বূপের মধ্য দিয়েই তিনি 
সম্তানদলের মধ্যে প্রেরণী-উদ্দীপনা স্থট্টি করে 

টলেছেন। 

আবার “বন্দে মাঁতরম্” সঙ্গীত-যেটি এ 

বন্গিমচন্দ্রের ত্বদেশগ্রীতি ৩৭৭ 

উপন্যাসের সবচেয়ে বড় গৌরব সেখানেও মাতৃ- 
রূপ-বন্দনা আছে। দেশের প্রারুতিষ্ষ রমণীয় 

দৃশ্টা্দির মধ্যে মাকে সন্ভানদল প্রত্যক্ষ করেন। 

দেশের জলে, স্থলে গ্সিপ্ধ বায়ুতে ও শ্যামল শ্য- 

ক্ষেত্রে মায়ের রূপ প্রতিভাত হয়। পৃণিমারাত্রির 
প্সিঞধ আলোকে মায়ের হাসি ফুটে ওঠে, বনের 

কুক্থম-সৌন্দর্ষে তাঁর রূপ দীপ্যমান হয়ে ওঠে__ 
বনের মর্মরে ও পাখির কলতানে তাঁর কম্বর 

শোনা যায়। এই যেমায়ের রূপ এতে তিনি 

নখদ।” বিরদা” “ক্ষেমস্করী” | কিন্ত মায়ের আর 

একরূপও আছে--যেখানে তিনি ভয়ঙ্করী শক্তি- 

রূপা । তখন সপ্তকোটি কণ্ঠের কলনাদ তাঁর 

কষ্ঠে। দ্বিসপ্তকোটিহস্তধূত শাণিত অস্ত্র তার হাতে 

_-সন্তানকে রক্ষার জন্য তখন তিনি ভীষণ! । 

এই ছুই ব্ূপেই জননী সন্তানদের সর্বস্ব । তিনি 

তাদের বিদ্যা, ধর্ম, প্রাণ, বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে 

ভক্তি । 

“ত্বং হি হুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 
কমলা কমল-দল বিহারিণী 

বাণী-বি্যার্দাফ়িনী নমামি ত্বাম্ 

নমামি কম্লাম্ অমলাম্ অতুলাম্ 

স্জলাং স্থফলাং মাতরম্ 

বন্দে মাতরম্ 
শ্যামলাং সরলাং স্থুম্মিতাং ভূষিতাম্ 

ধরণীং ভরণীং মাতরম্।” 

আনন্দমঠের দেবীর এ তিনমৃতির মধ্যে শেষোক্ত 

দেবী দুর্গার রূপ অর্থাৎ দেশজননীর ভ বিস্তুৎ উজ্জবল- 

রূপকে প্রতিষ্ঠিত করাই সন্তান্দলের অভিপ্রেত। 

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের প্রভাবে দেশকে শুধু ম। বা 

জননী বলেই সন্তষ্ট হতে পারেননি । তিনি দেশকে 

গভীরভাবে সেবা ও ভক্তির কখ। বলেছেন। 

ভক্তির চুড়ান্ত আদর্শ দেবতায়। আবার ভক্তির 

পাত্র ঝ৷ পাত্রীর আকার ন৷ থাকলে ভক্তের চিত্ত 

স্থির হয় না। তাই বন্গিমচন্ত্র হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবী 
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দুর্গার সঙ্গে দেশমাতৃকাকে এক করে দেখেছেন 

এবং দেশমাতৃকাকে বোঝানোর জন্ত এ দেবীর 

রূপ করনা করেছেন । তাছাড়া যে-হিন্দুর চিন্তায় 

সর্বভূতেই ঈশ্বর, সেহহিন্দু দেশকে দেবতারূপে 
ধ্যান অনায়াসেই করতে পারে । 

আনন্দমঠেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশগ্রীতি ভাবনার 

পরিণত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের 

কাহিনীকে অষ্টাদশ শতকের অরাজক বাংলার 

বুকে স্থাপিত কর! হয়েছে । যে-বৎসর বঙ্গদেশে 

মন্বস্তর হয়, তখন বাঙলায় চলছে মুসলমানী 

শাসনের অব্যবস্থা | বাঙলার মুসলমান শাসকগণ 

কেন্দ্রের দুর্বলতার স্থযোগে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী 

হয়ে উঠেছিলেন । তখন ইংরেজর1 আদীয় করেন 

থাজনার টাক! দেওয়ান হিসেবে, আর দেশ-শামন 

করেন মীরজাফর ও তীর উত্তরাধিকারীর!। 

শাসনের নামে পীড়ন আর নির্যাতন দেশবাসীকে 

সহের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল-_ঠিক এই 
পরিবেশেই দেখ! দেয় সন্গ্যাসিবিদ্রোহ। ইতি- 
হাসের এই তথ্যের উপর বন্ধিমচন্দ্র তার অসাধারণ 

কল্পনাশক্তিবলে নৃতন সৌধ নির্মাণ করেন। 
বীরভূম জেলার অজয়-নদের তীরে আনন্দমঠ 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে সম্তানদল ছুষ্টের দমন ও 

শিষ্টের পালনে কৃতসংকল্প হয়। দেশই তাদের 
জননী- সম্ভতানদল অনন্যমাতৃক | এই সস্তানদলের 

সঙ্গে বারবার মুসলমান ও ইংরেজদের ছোটখাটো 

সংঘর্ষ হয়েছে । ছুবার বৃহৎ সংঘধে বহু সৈম্ত 

নিহত হলেও শেষ পর্যস্ত সম্তানদলের বীরত্বে 
তার্দের জয়লাভ ঘটে। কিন্তু সম্তানদলের শেষ 

জয়লাভের পর যখন দেশ-শাসনের প্ররূত সুযোগ 

এল এবং সনাতনধর্ম নিফণ্টক হুল, তখন আনন্দ- 

মঠের মহাপুরুষ সত্যানন্দকে সম্ভানদল ভেঙে 

দেবার আদেশ করলেন । যেপ্রয়োজনে সত্যাণন্দ 

এসেছিলেন তীর কর্তব্য সমাপন হয়েছে আর 

প্রাণীহত্যার প্রয়োজন কি? সত্যানন্দ তীত্র 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ব--৭ম সংখ্যা 

মর্মযস্ত্রণায় কাতর হয়ে মাতৃরূপ। জননীর দিকে 

চেয়ে বললেন, “হায় মা, তোমায় উদ্ধার করিতে 

পারিলাম না। আবার তুমি শ্নেচ্ছের হাতে 
পড়িবে । হায় মা, কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার 

মৃত্যু হইল না।” তখন মহাপুরুষ তাঁকে বুঝিয়ে 
দিলেন যে, দস্থ্যবৃত্তির ার। ধন সংগ্রহ করে তার 

দল জয়লাভ করেছে । পাপের কখনও পবিভ্র 

ফল হয় না। তাছাড়া ইংরেজ রাজা না হলে 
সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুথানের সম্ভাবনা নেই। 
এরপর মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বোঝালেন যে, 

প্ররুত হিন্দুধর্ম জানাত্মক, ধর্মাআ্মক নয়। আবার 
এ জানও দুরকম__বহিবিষয়ক ও অন্তবিষয়ক। 

অন্তবিষয়ক জ্ঞানই আসল । কিন্তু বহিধিষয়ক জ্ঞান 
না জন্নালে অন্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মাবার সম্ভাবনা 
নেই। ইংরেজ এ-জ্ঞানে অত্যন্ত স্থুপত্তিত, 

লোকশিক্ষায় পটু । সুতরাং ইংরেজকেই এখন 
রাজা করতে হুবে। এই কারণেই মহাপুরুষ 

সত্যানন্দকে যুদ্ধে নিরস্ত করে তীর অনুসরণ 

করতে বলেছিলেন। 

আনন্দমঠের এই কথাকে ভালভাবে না বুঝলে 

বঙ্কিমকে ঠিক বোঝা যাবে না। যদি মনে করা 
যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের উচ্চ- 

পদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তীদের ভয়ে উপন্যাসের 
শেষে তীদের রাজ! করবার কথা বলেছেন, 

তাহলে তার প্রতি খুবই অবিচার করা হবে। 
সম্তানদ্দল যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এত বড় দেশ 

পাসনের মতো ক্ষমতা তখনও তীরের হয়নি 

দেশের সকল মান্য তখনও এক্যবদ্ধ হয়নি-_ 

একটা বড় দেশকে চালনার যে-জ্ান তাও তাদের 
হয়নি। স্থৃতরাং আরও কিছুকাল গোপনে গোপনে 
দেশবাসীকে প্রস্তত হওয়ার কথা তিনি বলেছেন । 

আর ইংরেজদের কাছ থেকেই নিজেদের দেশকে 

নিজেদের হাতে নেবার জন্ত কিছু কিছু বাইরের 
জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কিন্তু তার্দের কাছে 



শ্রাবণ, ১৩৯২ ] 

জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটবে না। অস্তধিষয়ক জ্ঞানের 

জন্য আমাদেন্র উপনিষদ, দর্শন ও পুরাণ বিশেষ 
করে শ্রীমদ্ভগবদ-গীতাকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় 

করতে হবে। ন্বদেশগ্রীতির এই তত্বকথা 
বঙ্ছিমচন্দ্র ১৮৮৮-এ প্রকাশিত ধর্মতত্ব গ্রন্থে সন্দর- 

ভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন । বহ্নিমচন্ত্র 

এখানে দেশপ্রীতি সম্পর্কে একটি নৃতন ধারণা 
দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের দবেশপ্রীতির সঙ্গে তার 

পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তীর দেশপ্রীতি 
ইউরোপীয় 2৪01০0919 নয় । ইউরোপীয় দেশ- 

প্রীতি তার মতে ঘোরতর পৈশাচিক পাপ”। 

তিনি বলেছেন, “ইউরোপীয় 7১801100910 ধর্মের 

তাৎপর্য এই যে পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের 

সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্ত 

অন্ত সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে 
হইবে। এই ছুরস্ত 80:10098-এর প্রভাবে 

আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে 
বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর যেন ভারতবর্ষের কপালে 

এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না শেখেন।” 

পাশ্চাত্যের দেশবাৎসল্য বড়ই সংকীর্ণ। তা৷ 

তাদের দেশের মানুষের কল্যাণ ও উন্নতির চিন্তা 

ছাড়িয়ে আর উঠতে পারে না। তাই তাদের 
দেশপ্রেম অন্য দেশের, অন্ত জাতির বা পৃথিবীর 

সকল মানুষের প্রতি ভালবাস! স্থট্টি করতে 
পারে না। নিজ দেশবাধ্সল্যকে অতিক্রম করে 

বিশ্বমান্থষের কল্যাণের চিন্তায় মান্য উদ্ব.ন্ধ না 
হতে পারলে সে দেশপ্রেম বঙ্গিমের কাছে অর্থ- 

হীন। অথচ ভারতীয় হিন্দুর তত্ব-চিস্তায় এ- 
বিরোধের সমাধান ছিল। বঙ্কিম ধর্মতত্বে তার 

চমৎকার ইঙ্গিত করেছেন। আত্মপ্রীতি থেকে 

্বজনপ্রীতি ) হ্বজনগ্রীতি থেকে দেশগ্রীতি এবং 
দেশপ্রীতি থেকে বিশ্বমানবগ্রীতিতে যেতে হবে। 

যাওয়া খুব কঠিনও নয় ভারতীয়দের কাছে। 
কারণ ধাপে ধাপে আত্মরক্ষা থেকে দেশগ্রীতি 

বঙ্কিমচন্দ্রের হ্বদেশগ্রীতি ৩৭৯ 

আসার সময় মানুষ নিজ স্বার্থকে ত্যাগ করছে-_ 

কিন্তু সর্বভূতে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞানের ধারণ! 
তাকে বিশ্বপ্রীতিতে নিয়ে যেতে পারে । বঙ্কিমের 

দেশগ্রীতি তীর অনুশীলন-ধর্মের অন্তর্গত। এই 

ধর্মে মান্থষের শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, 
চিততরক্রিনী বৃত্তি এবং কার্ধকারিণী বৃত্তি__এই চার- 
বৃত্তির সুসমগ্স অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও পরিণতিতেই 
মান্ষের মন্থত্ব _তাই স্থখ ও তাই ধর্ম। আর 

এই নকল বৃত্তির ভগবৎ-অনুবতিতাই হল ভক্তি। 
তিনি যে কার্ধকারিণী বৃত্তির কথ৷ বলেছেন তারই 
অন্তর্গত হল ভক্তি, গ্রীতি ও দয়া। ভক্তির মধ্যে 

আবার ঈশ্বরতক্তিই শ্রেষ্ঠ । প্রীতির মধ্যে ক্রম- 

অনুযায়ী স্বদেশপ্রীতিই শ্রেষ্ঠ, কারণ স্বদেশগ্রীতি 

তো স্বদেশের মান্থষের মধ্যে গ্রীতিতে সীমাবদ্ধ 

নয়__তাকে ছাড়িয়ে বিশ্বের নকল মানুষের প্রতি 

প্রীতিতে গিয়ে ঠেকে আর তা ঠেকলেই তা 

ঈশ্বপগ্রীতিরই পামিল হুল-_কেননা সর্বভূতে ঈশ্বর 
রয়েছেন__আর তাই হল ভক্তি। আনন্দমঠের 

উপক্রমণিকায় এই শুদ্ধাভক্তির কথাই বল! 
হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার -ধর্মতত্বে এবিষয়ে 

বলেছেন, “ভারতব্যায়দের ঈশ্বরে তক্তি ও সর্ব- 

লোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু ঠাহার। দেশপ্রীতিকে 

এই সার্বলৌকিক গ্রীতিতে ডুবাইয়! দিয়াছিলেন। 

ইহা গ্রীতিবৃত্বির সামগ্ন্তযুক্ত অনুশীলন নহে। 
দেশগ্রীতি ও সার্বলৌকিক গ্রীতি উভয়ের 

অন্নুদীলন ও পরস্পর সামধশ্য চাই। তাহা! ঘটিলে 

ভবিষ্বুতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন 

গ্রহণ করিবে ।” 

বঙ্কিমচন্ত্রের স্বদেশগ্রীতিতে পরজাতি কর্তৃক 
আক্রান্ত হলে মার খেতে হবে--এমন কোন 

নিশি নেই। যে আক্রমণকারী নিশ্চয়ই তাকে 
বাধ। দিতে হবে--তার আক্রমণ থেকে আত্ম- 

রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে_ 

কিন্তু তার প্রতি “গ্রীতিপুন্ত' হওয়া চলবে না। 



৩৮৩ 

যুদ্ধকে বঙ্িমচন্ত্র অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনোভাব বলে নিন্দ। 
করেছেন, কিন্ত তার দেশপ্রীতিতে যুদ্ধের স্থান 

আছে-_কিস্তু যুদ্ধ দেশগ্রীতির মূল লক্ষ্য কখনই 

হবে না-_মূল লক্ষ্যটা হবে আপসের দিকে । 
বঙ্গিমচন্দ্র আনন্দমঠে তীর স্বদেশপ্রীতিতে 

বহিধিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজনে ইংরেজদের রাজা 
করার কথায় একালের অনেকেই বহ্কিমের কঠোর 

সমালোচনা করেন। কিন্তু একালের মানুষ 

সেকালের সত্য-চিত্রের কথাটা মনে রাখেন না 

বলেই এমন ভূল করেন। তারা কি ভুলে যান 
রাজা রামমোহনের কথা৷ তিনি তীর প্রাইভেট 

সেক্রেটারী আনল্ডকে বলেছিলেন যে, ইংরেজ 

এদেশের লোকের বহিধিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য 
আরও চল্লিশ বছর বাজ। হয়ে থাকুন। তাছাড়া 

সিপাহী-বিদ্রোহ-দমনের সময় ইংরেজদের ভয়াবহ 

মারমুখী মৃতি ভারতের মান্থষকে তাঁদের প্রতি 
বিদ্িষ্ট করলেও ইংরেজদের পাত্ডিত্য, উদারতা, 
এবং কঠোরভাবে দেশের অরাজকতা ও চোর- 

ডাকাতদের উপদ্রব বন্ধ করবার মতো অস্তুত 
শক্তি এদেশের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
এট! ছিল যুগের হাওয়া | বঙ্কিমচন্দ্র এই হাওয়াতেই 

হোক অথবা তাঁর ভবিষ্তৎ-দৃষ্টিশক্তির জন্যই 

হোক, ( তিনি ত্ৰার ধর্মতত্বে যা বলেছেন তাতে 

যা বুঝি ) তিনি ইংরেজদের সংঅব তখনই ত্যাগ 

করতে চাননি । এতে বঙ্কিমের হ্বদেশপ্রীতির 

মর্ধাদা কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হয়েছে বলে আমরা মনে 

করি না। ইতিহাসের সত্যও প্রমাণ করে যে, 

ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে 
ঘনীভূত হতে আরও চৌষটি বছর লেগেছে, 

তবেই ভারত স্বাধীন হয়েছে। 

আননামঠে মুসলমান ও ইংরেজদের 

সাশ্মলিত শক্তির সঙ্গে সম্ভানদলের সংঘর্ষ 

হয়েছে। তাই বলে বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক বা 

মুসলমান-বিদ্বেষী বল! চলে না। তখনকার দিনে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ---৭ম সংখ্য। 

অর্থাৎ ইংরেজ-শাসনে প্রকাশ্থে ইংরেজদের সঙ্গে 
বিরোধের চিত্র অঙ্কন করা সহজ ছিল না। তাই 
হিন্দু-যুসলমানের বিরোধের চিত্রের আবরণে ত। 
দেখানো হত। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ম্পষ্উভাবেই 
দেখা যায়, বঙ্কিম মুনলমান-বিদ্বেষী মোটেই ছিলেন 
না। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনায় লব্ধ যে-ধর্ম 
তার অনুশীলন হিন্দু হোক মুসলমান হোক যিনিই 
করুন তিনিই ধাসিক। কিন্তু তিনি বলেছেন, 
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ের “নবাবগণ ধর্মব্জিত 
ছিলেন, ক্ষমতাবজিত ছিলেন, সাহসবঙ্জিত 
ছিলেন। সুতরাং আনন্দমমঠে এরূপ শাসনকর্তৃ- 
গণকে (তীহাদের সমাজকে নয় ) দেশের শত্রু 
ব্ল। দোষের নয়।” ধর্মবজিত অত্যাচারী শাসন- 
করাগণকে নিন্দা করার:অর্থ সমগ্র সমাজকে হেয় 

কর] বুঝায় না। চন্দ্রশেখরে মীরকাসেমকে 

বাঙলার শেষ রাজা বল! হয়েছে, কারণ পরের 

নবাবের কেউই*বাঁজত্ব করেননি । মীরকাসেমের 
রাজত্বের শেষ সময় দেশে রাজা ছিল না--কিস্ত 
কর আদায়ের নিদারুণ অত্যাচার ছিল বলে 
অত্যাচারী কর-আদায়কারী মুসলমানদের দেশের 
শত্রু বল! হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান 

বন্কিমসাহিত্যে একট। ভাবের প্রতীক মাত্র। 

স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিবূপে যেখানে যে-কেউ 
এসেছে, সেখানে সেই আক্রমণের বিষয় হয়েছে। 

তাই বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতিতে মুসলমান-বিছেষ 
নেই। 

আরও একটি কথা বঙ্কিম-সমকালে অধিকাংশ 
কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বাংলাদেশের 
হলেও তীদের ম্বদেশ-ভাবনা ভারত-ভাবনারই 
যে সামিল সে-কথা পূর্বে বলেছি। বঙ্কিমও 
ভারতের কথাই ভেবেছেন (ভারতকলম্থ' প্রবন্ধ) 
কিন্ত তিনি বাঙালীর ও বাংলাদেশের কথাও 
অনেক ভেবেছেন । তিনি জানতেন, আগে নিজের 
দেশকে ভাল করে জানতে হবে-্তারপরে 

সমগ্র ভারতবর্কে_তারও পরে বিশ্বজনীন 
ভারতীয় আদর্শকে | তীর “বন্দে মাতরম্ঃ সঙ্গীত 
দিব্যপ্রেরণায় রচিত এক অপূর্ব গীত। বঙ্লদেশের 
রূপই এর মূলদ্দেশে নিহিত ছিল । তবুও তা সমগ্র 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। দেশ- 
জননীর সাকারমূতির বন্দন! অহিন্দুরাও করতে 
পারেন। 



বাঁকুড়।৷ জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী- প্রসঙ্গ 
_ জ্ীকফেন্দু চৌধুরী 

জিতাষ্টমী ও খেয়াল-শকুনিপুজা 
বৈদিক দেবতা জিমৃতবাহন এবং মা-যঠীর 

উদ্বেশ্তেই এই পূজা করে থাকেন মেয়ের । 
লোকবিশ্বাস এইরূপ যে, এই দেবতার পুজা 
করলে নারী পুত্রব্তী হয়, জীবনে নুখ-শাস্তি এবং 

দীর্ঘায়ু লাভ করে। ভান্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ- 
' পক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 

ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়েই এই পূজা করানে। 

হয়। ঘট, ধৃপ, দীপ, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, 
তুলসীপাতা, বাশপাতা, আত্রপল্লব, যব, তিল, 

দুর্বা, ফুলের মালা প্রস্তুতি উপকরণ এই পুজার 

প্রধান সামগ্রী । নৈবেস্তর মধ্যে শশা, পান, 
ছোলাভিজা, হরিতকী প্রভৃতি । এছাড়াও দীপ, 

দক্ষিণা সে তে। আছেই । পুজার পর শীখ 
বাজানো হয়। এই জিতাষ্টমীর দিনে বিষুপুরের 
মল্পরাজ-পরিবারে পুঁজিত৷ ও আরাধ্যা সৃন্ময়ী 
দেবীর কল্লারস্ত হয়। জিতাষ্ট্রমী ও তার পরের 
দিনে কল্লারস্তে মল্পরাজাদের মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে 

আসেন বড়-ঠাকরুন নামক দেবী, মান চতুর্ধার 
দিনে মেজ-ঠাকরুন আর যিনি ষষ্ঠীর দিনে 

আসেন তিনি ছোট-ঠাকরুন নামে অভিহিতা। 
মানিকলাল সিংহ-কৃত “পশ্চিম রাঢ তথা বাকুড়া 
সংস্কৃতি” গ্রস্থ থেকে এই কথ! জানা যায়। 

জিতাষ্টমীর দিন বিকেলে ছেলেদের দিয়ে 
বটগাছের সরু ডাল ভাঙিয়ে ব্রতীর1 ঘরের উঠানে 
পৌতেন। তারপর বটডালটিকে পদ্মফুল ও 
শালুকফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা! করা হয়। বট- 
ডালের ' গোড়ায় অর্থাৎ মাটির দিকে যে অংশটা 
পৌতা আছে সেখানে শিকড়প্ুন্ধ কচি ধানগাছ, 
মানকচু, হলুদ, জয়ন্তী প্রভৃতি রাখা হয়। পূজার 
পর ছোলাভিজ। ও শশ! গ্রত্যেককে দেওয়। হয়। 

[ পূর্বাহবৃত্তি ] 

এই পৃজায় বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। ব্রতীরা৷ বলেন, 
“মা-ষষ্ঠীর প্রিয় গাছ বট ।” বাঁকুড়া শহরের 

সন্নিকটবর্তী বড় গ্রাম হল সানবাধা। সেখানে 

বটতলাতে আগেও জিতাষ্টমীর পূজা হত, এখন 
আর হয় না। বট, অশ্রখ, নিম, কদম, বেল, 

বকুল, তমাল প্রভৃতি গাছকে মানুষ দেবতাজ্ঞানে 
পূজা করে। সানবীধা গ্রামে ঢুকবার মুখে আছে 

তমালতল। । লোকবিশ্বাস রাধা-কষ্খ দৌলনায় 

করে এখানে ছুলেছেন। এখানে ষে তমালগাছটি 
আছে সেটিও বৃহদাকার এবং স্থবিশাল উচু। 

নৃতন বন্ত্র পরবার আগে লোকে তা থেকে 
ডগ বা স্থতো ছি'ড়ে বেঁধে দিয়ে আসে । প্রতীক 

হিসাবে পূজারও এখানে বেশ প্রচলন আছে। 

তমালগাছকে বীকুড়ার লোকে সাক্ষিগোপাল- 
জ্ঞানে পূজা করে। ঝুলন-পূণিমার দিনে সেই 
কারণেই এখানে অনেক জায়গাতেই তমালবৃক্ষের 
পৃজা করা হয়। জিতাষ্টমীর সঙ্গে অবশ্ঠ তমালের 

কোন সম্পর্ক নেই_যা সম্পর্ক তাহল এ 

বটবৃক্ষের সঙ্গে। এ বটডালের কাছে ব্রতীরা 
নিজেদের হাতে-গড়া ছোট ছোট শেয়াল, শকুনি- 

গুলিকে শালপাতার ডোঙায় (কেউ কেউ 

বলেন ঠোঙায় ) করে পাশে নামিয়ে রেখে হলুদে 

ছোপানে বস্ত্রণ্ড দিয়ে ঢেকে রাখে । পূজোর 

সময় শেয়াল-শকুনিদের কপালে ও চোখে ষথা- 
ক্রমে সি'দুর ও কাজল পরানে। হয়। ব্রতিনীরা 

নিরম্থ উপবাসে থাকেন সারাদিন ধরে। পুজার 
পর মেয়েরা পরস্পর অন্য মেয়েকে কাজল পরান, 
সখ্যভাব যাতে আরও বেশি করে গড়ে ওঠে 

তার জন্য। বশীকরণ বিষ্ভার প্রতীক হুল এই 

কাজল । জিতাষ্টমীর পরের দিনে ব্রতীরা সামনা- 
সামনি নদী, পুকুর বা জলাশয়ের ধারে বটডাল। 



৩৮২ 

শেয়াল, শকুন প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে নিজেরা ডুব 
দিয়ে বাড়িতে আসবার আগেই ফলজাতীয় জিনিস 

(সাধারণত শশ। ) খেয়ে থাকেন। কেউ কেউ 
আবার এখানেই চি'ড়া, দুধ গুড় মেখে খান। 

স্নানের পর ব্রতীর! সূর্যদেবতা ও মেঘকে প্রণাম 

করে বলেন, “হে মেঘখণ্ড, তুমি জিমৃতবাহনের 

বাহন ; তোমাকে প্রণাম করি। হে সৃূরধদেব, 

তোমার মতন আমি যেন পবিত্র ও দীপ্তিমান 

হই।* ব্রতীরা প্রথমে বটগাছের ভালটি বিসর্জন 

দেন, তারপরে যথাক্রমে শকুনি ও শেয়াল। 

শকুনি ও শেয়াল বিসর্জন দেবার সময় ছোট ছোট 

ছেলেমেয়েরা বলতে থাকে 

শিকুনি গেল ডালে, 

শিয়াল গেল খালে 

ও শিয়াল তুই মরিস না, 

৮ লোক হাসিটা করিস না । 
শিয়াল গেল খাল-কে 

শকুনি গেল ভাল-কে ।” 

বাকুড়ার জনমানসে প্রচলিত গল্পকথ৷ থেকে 

জানা যায় যে, শেয়ালকে 'খালে' পাঠানোর 

বন্দোবস্ত এই জন্যই যে, শেয়াল ঠিকভাবে ব্রতটি 
পালন করেনি ; জিতাষ্টমীর দিনে সে পুকুরপাড় 
থেকে হাস ধরে নিয়ে গিয়ে তার রক্তমাংস 

খেয়েছে; এমনকি মরা বেড়াল ছানার মাংসও 

তারপরে খেয়েছে। অন্যদিকে শকুনি শত 

প্রলোভনেও ভোলেনি ; গরু মরে পড়ে আছে, 

মাংঘ দেখেও খায়নি-কাছে গিয়েও ফিরে 

এসেছে । এই পৃজ। শুধু মেয়েরাই করে থাকেন। 

বীকুড়৷ জেলায় দেবীপূজারও বেশ প্রচলন 

আছে। রামপুর, শালতোড়া, মালিয়াড়া প্রভৃতি 
গ্রামে দেবীপূজ! হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তি থেকে 

কাতিক-সংক্রান্তি পর্যন্ত দেবালে প্রত্যেক ব্রতী 
চোদ্দটি মাড়ংলীতে সন্ধ্যাবেলায় চোদ্ছটি প্রদ্দীপ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--৭ম সংখা 

দিয়ে দেবতার উদ্দেশে বাতি দেখায়। একে বলা 

হয় দেবীপূজা। অবশ্য দেওয়ালীর দিনেই 

কেবলমাত্র চোদ্টি মাড়ংলী ভোরবেলায় দিয়ে 
যান মালিয়াড়। গ্রামের ব্রতীর1 ; অন্তান্ত দিন 

একটি করে। মালিয়াড়া গ্রামে দেওয়ালীতেই 

দেবীপূজা শেষ হয়ে যায়। কিন্ত শালতোড়। 
গ্রামের বাসিন্দার। কাতিক-সংক্রান্তি পর্যস্ত দেবী- 

পূজা করেন। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জেলে দেওয়ার 
পরে তা থেকেই কাজল পেড়ে নেন ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েকে পরানোর জন্য । দেবীপৃজায় কেবল- 

মাত্র মেয়েরাই অংশ গ্রহণ করতে পারেন। মনে 

হয়, এই দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। কারণ মেয়েরা 

যখন কাজল পাড়তে থাকেন কাজললতায় তখন 

তার। বলতে থাকেন-_ 
“এবগণ দেবগণ তিন তুলসী নারায়ণ 

নারায়ণের জলটুকু পড়ল সাগরে ; 
সাগর তো শুকিয়ে গেল পশ্চিম নগবে। 

পশ্চিম পশ্চিম একাদশ 

ধনে পুতে বাড়ে দশ 
বাবা সন্ক্যাসীর চরণে । 

আজ ভৈরব থাকবে কাল তুলসীর বনে 
কাল তোমাকে নিয়ে যাবো ছোট মাডুলী 

দিয়ে। 

ছোট মাড়ুলী বড় মাড়,লী মাড়ুলী তলায় ঘর, 
এক পাতা তুলসী দিয়ে তিষ্ট বরাবর । 
/সীঝ দিলাম সলতে দিলাম স্বর্গে দিলাম বাতি 
সব ঠাকুরের সন্ধ্যা নাও মা লক্ষমীসরত্বতী ।” 

বড়ামপুজা 
বাউরি সম্প্রদায়তুক্ত মানুষেরাই এই পুজা 

করে থাকেন। গাছতলায় মাটির বা পাথরের 

হাতি-ঘোঁড়া রেখে এই পুজা করা হয়। বধসরে 
মাত একদিন ( পৌষ-সংক্রান্তির দিনে ) এই পৃজা 
বাউরিরা মিজেরাই করেন। পুজার পরে শৃকরও 
বলি দেন তীরা। 



শ্রাবণ, ১৩৯২ ] 

ভাতুপুজা 
ইন্দপুর, ইন্দাস তালভাংর] প্রভৃতি অঞ্চলে 

এই ভাছুপূজার বেশ প্রচলন আছে। এখানে 

জনশ্রতি এপ যে, পঞ্চকোটের রাজকুমারী 

হলেন ভাছু বা ভত্বেশ্বরী দেবী । ১ল৷ ভার থেকে 

ভাছুপূজ৷ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১ল! আশ্বিন 
ভাছুর মস্ত্রও ভাছু গান। তৃুযুগানের ন্যায় ভাছু- 

গানও এই মধ্যরাঢ়ের একটি বিশেষ লোকোথ্নব 

বা লোকসংস্কৃতি। তবে একথ৷ সত্যি, তুষুগানের 
স্তায় ভাছুগান এখনও বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার 

করতে পারেনি, স্বপ্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই 

সীমিত আছে। ভাছুকে অনেকেই '“কৃষিদেবী' 
বলেন; বিশেষতঃ মধ্যরাঢে বসবাসকারী 

মানুষেরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সাধারণত 
তাছুগান গেয়ে থাকে । ভাছুমূতি দিয়েই ভাছু- 
পূজা হয়। বীকুড়া শহরতলীর অন্তর্গত বড়- 

মোলো'আন।, যুগীপাড়া, বরছুক প্রভৃতি অঞ্চলেও 

অনেক ছোট-বড় ভাছুমূতি দেখতে পাওয়া যায়। 
তাছুপূজাতেও ভাছুগানই প্রধান, একটি তাছু- 

গান তুলে ধরছি--“আয়লো৷ তোরা দেখে যা/ 

ভাছু দেখে হইছি লে দিশাহারা/রূপের ছট! ঘন- 

ঘটা, আলো আধার করা লো/আনমনেতে বসে 

আছে যেন ক্ষেপী লো।” 

তভৈরবপুজা 
বীকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বাছুল্লাড়। 

রোডের পাশে (উপস্থিত যেখানে রেলওয়ে 

ওভারব্রীজটি দেখা যায়) একটি মন্দির আছে 
মন্দিরটির নাম “উৈরবস্থান? । উৈরবস্থানের 

লাগোয়া একটি অশ্থগাছ আছে। আগে 

অশ্বথগাছের তলাতেই পূজা করেছেন ৬তারা- 

চাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১২৬৮ সন থেকে 

১৩১* সন পর্যস্ত । ছাতনার রাজার দেওয়া এই 

নিষ্কর ব্রহ্ষোত্তর সম্পত্তি (১৭ বিঘা )-র অংশেই 
বর্তমান মন্দিরটি পরবর্তী কালে নির্মাণ করা 

বাকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-গ্রসঙ্গ ৩৮৩ 

হয়েছে। বীকুড়া জেলার বহু গ্রামেই তৈরব 

দেবতা পূজিত হন। সাধারণত অশ্বথ, তেঁতুল, 
শেওড়া, আকড় প্রভৃতি গাছের তলাতেই তার 

পৃজ। হয় , ভৈরব দেবতার পৃজ বাকুড়া৷ জেলার 
অধিকাংশ অধিবাসীই করে থাকেন। সাধারণত 

তিনি “মহাকাল ভৈরব" নামেই বেশি পুজিত ; 

তবে 'জামবোনো। ভৈরব, 'কুদ্রা ভৈরব” ঝোড় 

ভৈরব”, 'বাবা ভৈরব, প্রভৃতি নামেও পৃজিত হন। 

অনেকের মতে ভৈরব দেবতা হলেন “বাবা শিব” 

বা বাবা ভোলানাথ? । 

শীতলাপুজা 
বীকুড়ার লৌকে বলে শীতলা মায়ের পূজা? । 

কেওট, করঙ্গা, মেটে, তিলি, লোহার-_ সাধারণত 

এরাই পৃজক। এই পুজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-_ 
বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রথমে চাল-পয়সা আদায় ; কেউ 

কেউ আবার বলে বলে যান_-বি.ডি. আর ছুর্গা- 
মেলায় শীতল! মায়ের পূজা হবে। আপনারা 
সবাই চাল পয়সা পাঠাবেন । দেখা গেছে, 

শহুরে জলহাওয়ার মধ্যে ধারা মানুষ হয়েছেন, 

তাঁরাও নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে পূজার 

নিমিত্ত চাল, আলু, পয়সা, কেউ কেউ আবার 
সি'দূরও পাঠিয়ে দেন। প্রায় প্রত্যেক বাড়ি 
থেকেই কিন্তু সেগুলি যায়, দু-একঘর মাত্র বাদ 

যায়। বীকুড়ার আর কোথাও কিন্তু এরকম- 

ভাবে পূজা হতে দেখা যায় না। 

চণ্তীপুজা 
মা-চণ্ডীর উগ্রমৃতিকে অনেকেই খুব ভয় 

করেন। ভয়েই হোক কিংবা ভক্তিতেই হোক 

তিনি পৃজা পেয়ে আমছেন বহু আগে থেকেই। 
চণ্ীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি 

নাম হল ববুয়াইচগ্রী” | বীকুড়ার লোকে বলে 

“বুয়াইচওীর মন্দির । স্টেশনের নাম বুয়াই- 
চণ্ডী, গ্রামের নামও বুষ্াইচগ্ডী। 'বু'য়াইচণ্ডীর 

মেলা” উপলক্ষে বি, ডি. আর. থেকে স্পেশাল ট্রেন 
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ছাড়ারও বন্দোবস্ত আছে। বাকুড়ার লোকের 

সুখে মুখে ফেরে একটি কথা--“সব তীর্থ বারবার, 

বুঁয়াইতীর্থ একবার*। গঙ্গাসাগর মেলার প্রবাদ- 

বাক্যটিই যেন এখানে একটু পালটিয়ে বল! হয়েছে 
-_-“সকল তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার |% 

অবশ্ঠ গঙ্গাসাগর মেলার ন্যায় অত যাত্রীর ভিড় 
এখানে হয় না। মেলাটি বসে সেই সময়টা শীত 

বা বসম্তর কোনটাই নয়। আষাঢ় মাসের সাত 
তারিখ ( অন্ববাচী ) থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত 
মেলাটি বসে। মন্দিরটির ভিতরে 'বু'য়াইচণ্ী, 

দেবীর মৃতি প্রতিষ্রিত রয়েছে। ইন্দপুর থানার 
'আটবাইচণ্ডী, গ্রামের চামুণ্ডামৃতিটিও চণ্তী- 
রূপেই পুঁজিত। বু'য়াইচগ্ডী মন্দিরে জোষ্ঠ এবং 

আবাঢ় ছুই মাসই প্রচুর ভিড় হয়। জ্যেষ্ঠ মাসে 
মোম ও শনিবারে ভক্ত পৃণ্যা্থীদের আগমন হয়। 

ইতুপুজা 
কাত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন বড় সরায় 

( মাটির পাত্র ) মাটি ভর্তি করে তার উপর ধান, 
সি'দূর, কলমিলতা, সরষে, মটরফুল, তিল, তুলসী, 
হরিতকী, হলুদগাছ, কচু, মান প্রভৃতি দিয়ে ইতু 

পাতা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে যে রবিবারগুলি পড়ে 

অর্থাৎ প্রত্যেক রবিবারে ইতুপৃজা হয়। এই পুজা 
করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বড় মেয়ে- 

মান্থুষের। অর্থাৎ বাড়ির গিশ্লী, বউ, ঝি প্রভৃতি 

প্রত্যেকেই ৷ ইতুর গান গেয়ে ইতুপৃজা করা হয়। 

ইতুপূজা৷ উপলক্ষে বীকুড়া জেলায় একটি গল্প 
প্রচলিত আছে। গল্পটি এইরূপ-- 

অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ দম্পতির দুই মেয়ে 

ছিল, তাদের নাম উমনো৷ আর ঝুমনো। ভিক্ষে 
করে তার৷ সংসার চালাত কোনরকমে । ব্রাহ্মণের 

একদিন পিঠে খেতে মন গেছে, ব্রান্ষণী পিঠে 

তৈরি করছে। ব্রাহ্মণ অন্য ঘরে বসে তাওয়া 
পিঠের অর্থাৎ পিঠে ভাজার ছেঁড-ছুউ আওয়াজ 
গুনছে! ব্রঙ্ষণী কটা পিঠে তৈরি করল তা 
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ব্রাহ্মণের এখন জানা হয়ে গেছে । খেতে বসবার 
সময় গুনতিতে চারটি পিঠে কম। ব্রাক্ষণ জিজ্ঞাস 

করল, “কে খেয়েছে, কে খেয়েছে?” ব্রাঙ্ষণী 

বলল, তোমার ছুই মেয়ে উমনী-ঝুমনী। ব্রাহ্মণ 

কোন কথা ন! বলে মেয়ে ছুটিকে পিসির বাড়িতে 

রেখে আমতে যাচ্ছে, কারণ সেখানে পেট ভরে 

ছুমুঠো খেতে পাবে। পথে যেতে যেতে সন্ধ্যে 

নেমে এল ; মেয়ে ছুটির খুব ঘুম পেল, ঘুমিয়েও 

পড়ল গভীর বনের মধ্যে । ব্রাহ্মণ স্থযোগ বুঝে 

শ্বাপদসঙ্কল অরণ্যের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে ফেলে 

রেখে পালিয়ে গেল ! 

পরদিন মেয়ে ছুটি ইতুপুজার শেষে বর 
চাইল-_তাদের বাবার সব ছুঃখ যেন ঘুচে যায়। 

ইতুর ইচ্ছায় মেয়ে ছুটি বাড়িতে ফিরে এসে সমস্ত 
বৃত্তান্ত বলতে ব্রাহ্ষণ নিজের রাগকে নংবরণ করে, 

সব শুনে খুব খুশি হলেন । 

একদিন অবন্তী নগরের রাজ! তার সৈন্য- 

সামন্ত নিয়ে মাঘ মাসের পয়লা! তারিখে অর্থাৎ 

এখান পরবের দিনে হরিণ শিকারে বেরিয়ে- 
ছিলেন । (বিষ্ুপুরের ইতিহাস বলে মল্পরাজারাও 
এদিন শিকারে বেরোতেন। বর্তমানে শুধু 
সাঁওতালরা এই দিন শিকারে বেরোয়, কিন্তু 

প্রত্যেক বাঁকুড়াবাসীই আজও এই দিনটিকে 
মাংসাহারের দিন” বলে জানে । এছাড়াও বিষু- 
পুরের মন্দিরগান্ত্রে টেরাকোটা অলঙ্করণের 

মধ্যেও হরিণ শিকারের দৃশ্ঠ দেখতে পাওয়া 
যায়। ) তৃষ্টার্ত হয়ে অবন্তী নগরের রাজা 

ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে জল খেতে চাইল । মেয়ে 

ছুটি জল খেতে দিল, রাজ! মেয়ে ছুটির রূপে মুগ্ধ 
হয়ে বিয়ে করতে চাইলেন । ব্রা্মণ উমনোর বিয়ে 

দিলেন রাজার সাথে, আর ঝুমনোর বিয়ে দিলেন 

মন্ত্রীর সাথে । উমনে। শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় 

মাছ-ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিরোতে গেল। 

আর ঝুমনে। ইতুর প্রসাদ খেয়ে নিরামিষ আহার 



শ্রাবণ, ১৩৯২ ] 

গ্রহণ করল। রাজ! আর মন্ত্রী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 

বছর অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে বিয়ে হয়েছিল । বিয়ে 

করে নিয়ে যাওয়ার পরে রাজার রাজ অমঙ্গল 
দেখা দিল। রাজা উমনোকে তাড়িয়ে দিলেন। 
উমনে আশ্রয় নিল ঝুমনোর বাড়িতে । ঝুমনো 

ব্যাপারটা আগেই ধরেছিল। সে বলল, দিদি 

ইতুর কোপেই তোর এইরকম হচ্ছে। পরে 

অগ্রহায়ণ মাস পড়তেই ঝুমনো৷ উমনোকে দিয়ে 
ইতুপৃজা করিয়ে বর চাওয়ালো। তখন রাজার 

আঁবার স্থসময় দেখা দিল। রাজার মনে 

পড়ল উমনোকে । উমনো। সেজে-গুজে স্বামীর 
কাছে যেতেই স্বামী তাকে গ্রহণ করল। 

অনেকদিন স্থুখে-শাস্তিতে থাকার পর পুষ্পক 

রথে চড়ে তারা স্বশরীরে স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠিরের 

ন্যায়। 

কিংব্দন্তীর আকারে প্রচলিত এই গন্পকথ। 

বাকুড়ার নারীসমাজের মনে আজও গেঁথে 

আছে। তাদের কারও কারও মতে বাঁকুড়া 
জেলার “অস্থিকা নগরই অবন্তী নগর” । সেযাই 

হোক, অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তির দিন স্থ্যোদয়ের আগে 

পুকুরে নর্দীতে কিংবা ছোট জলাশয়ে ইতুবিস্জন 
দিয়ে তুষু পাতা হয়। 

লীরপুজা 
মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় ব| গ্রামে পীর- 

পুজার প্রচলন আছে । লোকের! বলে 'পীরতলা+। 

পীরতলাতেও হাতি, ঘোড়া থাকে এবং তাদেরই 

পূজা হয়। বাঁকুড়া শহরের বড়বাজার এলাকায় 
রাস্তার ধারে সিমেন্ট দিয়ে বাধানো। একটি বেদীর 

মতন করা আছে। সেখানেই পুজা হয়। 

বাকুড়। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত 
কেঠারডাঙ অঞ্চলেও পীরতলা৷ রয়েছে । এছাড়াও 
পুনিশোল গ্রামেও পীরতল! রয়েছে, প্রত্যহই 
পীরপূজা অন্থষ্ঠিত হয়। 

বাকুড়া জেলায় লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ ৩৮৫ 

স্থান বিশেষে কেউ বলেন 'তুষ আবার কেউ 
বা বলেন টুক্থ। সেযাই হোক, টুহ্থ ও তুষু যে 
একই দেবী এ বিষয়ে কেউ ছ্বিমত পোষণ করেন 

না--প্ডিতেরাও না। বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশের 

অর্থাৎ ছাতনা, শালতোড়া, ইন্দপুর, খাতড়া, 
রানীবাধ প্রভৃতি থানার অধীনে যে সমস্ত গ্রাম 

আছে, সেই সমস্ত গ্রামের মান্যদ্দের সুখ থেকে 

জানা যায় কথাটা €তুষু নয় টুন" ৷ কিন্তু বাকুড়ার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের বক্তব্য পটুম্থ” কথাটা 
ভুল উচ্চারণ--তীদের বক্তব্য তুযু। কারণস্বরূপ 

তাঁরা বলেছেন, “ইতুপূজার পরে অগ্রহীয়ণ- 

সংক্রান্তিতে ধানের তুষ দিয়ে তুষু পাত হয়, 

তাই এর নাম হয়েছে তুষু।” ভাষাতাত্বিক 
পশ্তিতগণও তাঁদের নিজন্ব মতামত ব্যক্ত করে- 

ছেন। এক মতে রয়েছে-_“পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মাস 

হল পৌষ, পুষ্য নক্ষত্রের অন্ত নাম তষ্য”, অর্থাৎ 
তষ্য-সতুষু১সটুহ্থ ৷ দ্বিতীয় যুক্তিটি হল “দস্ত্যবর্ণ 

ূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হতে পারে”*--সেইজন্যই 
তুুটুহ্থ কথাটি এসেছে । তৃতীয় যুক্তিটি হল-- 
“মনে হয় টুস্থ নামটির উদ্ভব হয়েছে “উষা? বা 

€ওষা” নামক ব্রতগুলি থেকে । উড়িষ্যার পাহাড়ী 
অঞ্চলের হিন্দুভাবাপক্ন ভুঁইফ়্ারা এখনও এই 
উষা বা ওষ। ব্রতগুলি পালন করে থাকেন ।""" 
এই উষা বা ওষা শব্দটিই এই অঞ্চলের কথ্য 

ভাষায় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অন্থ্যায়ী হয়তো টুহ্থতে 
পরিণত হয়েছে ।” 

বাকুড়ার শতকরা হারে বেশি গ্রাম্য জন- 

সাধারণের মুখের কথা 'তুষু। তীদের সঙ্গে এই 

তুষু দেবতার যে অন্তরঙ্গ যোগ তা আজও বর্তমান 

রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, “ধানের তুষ দিয়ে পূজা কর! 
হয় বলে তুষু”-_এই মতকেও অন্বীকার করার 

কোন উপায় নেই। 
টুঙ্থ মেয়েদেরই দেবী-মেয়েরাই তুষুপূজা 
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করে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে ও মেয়ে 
একসঙ্গেই তুযুগান গেয়ে তুষুপূজ। করে থাকে । 

বাকুড়া জেলার দক্ষিণিকে সোনামুখী থানা 

থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম 
চাউল্যা। সেখানকার প্রবীণদের মুখ থেকে 

জানা যায়__শস্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যই 
তুষু দেবীর শরণাপন্ন হয়ে তুষুকে ডাকার রীতি 
চলে আসছে। তাঁকে লক্ষ্মী দেবী বলেই পৃজ। 
করতে হয়। তুষ-তুষলী কে? তার! নারায়ণ 
ও লম্ষ্মী। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ মহাশয় কিন্ত 

তার “ক্ষিণরাঢ়ের তুষু পর্বে এতিহাসিক পট- 
ভূমিকা” প্রবন্ধে (৩২ বর্ষ/৩৪ সংখ্যা/জেশ/১৩৭২ ) 

ছাতনার উত্তর-পূর্ব শুশুনিয়৷ পাহাড়ে (উচ্চতা 
৪৪* মিটার প্রায়) আবিষ্কৃত খ্রীহ্ীয় ৪র্থ শতাব্দীর 

দক্ষিণরাঢ়ের রাজা 'চন্ত্রর্সার শিলালিপি? 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, “চন্দরবর্মা বিষু্র 

উপাসক | চক্র বিষ্ণুর প্রতীক । কিন্তু দীপশিখা 

কেন উৎকীর্ণ হইয়াছে? এই বিষ্ণু পুষ্য, পৌষের 
রবি। এই পুষ্য বা বিষণ চক্রাকার-_চক্রাকারে 

তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পৃথিবী-পালক 

অগ্নি-তাপ-শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই 

দেবতার কল্যাণময়ী বরদান্ত্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী 

বারাই। কৃষিজাত রবিশস্য ধান্য, সরিষা, গুপ্া, 
তিল, রমাকলাই। পৌষ মাসে ক্ষেতে সরিষ! 
জন্মে সরিষার নাম রাই । লক্ষ্মীর অপর নাম 

রাই। রমাকলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। 
পিঠে পার্বণে রমার পুর অপরিহাব। কলাই-এর 

নাম রমা_ লক্ষ্মীর একটি নাম রমা । সমস্ত ঘিরিয়া 

পুষ্য বা বিষ্ণুর পৃজা। তাঁহারই শক্তিরূপিণী 
লক্ষমীকে নিয়ে দক্ষিণরাট়ের তুষু পার্বণ | তুষুর 

“আলোখলা” চন্দ্রবর্মার বিষুটক্র অনুযায়ী গঠিত। 
বৃত্তাকারে চৌদ্দটি দীপশিখা চতুর্দশ তিথির 
প্রতীক এবং কেন্দ্রের বৃহৎ দীপশিখাটি পৃণিমার 
্োতক।” 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ---৭ম সংখ্য। 

তুষু কাদের উপাস্ত। দেবী? বর্তমান কালের 
দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে সকলেরই । . 

কারণ বাঁকুড়া জেলায় প্রায় প্রতিটি পল্লী গ্রামেই 
কোন না কোন গৃহস্থের বাড়িতে সন্ধ্যা বেলায় 
তুুপূজা হতে দেখা যায়। তুষুপৃজার মন্ত্র হল তুবু- 
গান; তুষুগানই হল তুষুর প্রাণ, তুষুগানই 
চিরকাল ধরে তুষুকে অমর করে রাখবে 

রেখেছেও। তুযুগান ধার ন৷ শুনেছেন তীরা 

তুষুসঙ্গীতের সৌন্দর্ষ-__তুষুগানের রস উপলব্ধি 
করতে পারবেন না। তুষুসঙ্সীতের স্থর শুনে 

যুধ্ধ হননি, এমন লোক আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া 

যায়নি । 'বাকৃড়ি” অঞ্চলের মানুষের মনের 

অশান্তি এই গানের মধ্যে দিয়ে অনেকট! ধুয়ে 

মুছে যায় নিমেষের মধ্যে মাঙ্ষ তাতে মজে 

গিয়ে জাগতিক সমস্ত ছুঃখ জ্বালা ভুলে গিয়ে 

এক অপূর্ব আনন্দান্ুভৃতি লাভ করে। তুষু মূলত: 

দেবী। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় তুষুগান 
গাওয়ার আগে দেবীর সামান্য বন্দন। অর্থাৎ তুষু- 

বন্দন! করা হয় গানের মধ্যে দিয়ে-_ 

“ওঠো ওঠো ওঠো তুষু। উঠকরাতে বসেছি 
তোমারি সব সঙ্গীগুলি চরণতলে বসেছি । 

সাজ লাওমা সন্ধ্যা লাওমা স্বর্গে লাওম! বাতি গে1।” 
এই গানটি ভাছুল গ্রামের নমোপাড়া থেকে 

সংগৃহীত । তুষু-বন্দনাগীতিটি সব জায়গাতেই প্রায় 
একই রকম, একটু আধটু পরিবর্তন এই যা। 

তুষুগানগুলিকে বিচার করলে অনেক সময়ে 

তুযুকে কিছুতেই দেবী বলতে ইচ্ছে করে না-_ 

মনে হয়ঃ তিনি মত্যেরই একজন অতি চেন! 

পরিচিত সাধারণ মেয়ে যেন! তার বায়না 

তার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তার খাওয়া, পরা, 

থাকাঃ ইচ্ছে, ঘুমোনে| প্রতৃতি সমস্ত কিছুই 
প্রকাশিত হয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে । যেমন-_ 

“ডাক্তারবাবু ভাক্তারবাবু আর খাবো না জলসাবু 

সর্দিতে ধরেছে মাথা, আনাবে। কমলালেবু।” 
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পতৃযু উঠছেন কদমগাছে খাঁজে খাজে পা দিয়ে 

কচি কদম পেড়ো না, পাকলে কদম সবাই খাবে; 
কেউ তো মানা করবে না । 

নামবার সময় নামলেন তুষু 
শিবের মাথায় ফুল দিয়ে ।” 

( কদমফুল থেকে কদম তৈরি হয়; কদম পাকলে 

থেতে খুৰ সুন্দর লাগে । এটা সর্বজনদ্বীকৃত না 
হলেও ধারা খেয়েছেন একমাত্র তারাই এর 

মিষ্টতা, মধুরতা৷ ও গন্ধ সম্পর্কে লোককে জানাতে 
পারবেন। কেউ কদম খেলে সেই গন্ধ বহু দূর 
থেকেও নাকের মধ্যে আসে। গন্ধটা কিরকম 

ঠিক বোঝাতে পারছি না, তবে মৃগনাভির স্তায় 
গন্ধ নয়। ) গানটির মধ্যে দিয়ে মা তার মেয়ে 

তুষুকে কচি কদম ছি'ড়তে মানা করছে। নিজের 
মেয়ের য! কিছু করে--য৷ কিছু হয় সবই বাঙালী 

মায়ের চোখে ভাল ঠেকে । শুধু তাই নয়, 
নিজের মেয়েকে ভাল শাড়ি ও ভাল গয়না দিতে 

সব মায়েরই ভাল লাগে_ইচ্ছে জাগে । নিচের 

গানটির মধ্যে দিয়ে সেই ভাবই প্রকাশিত 
হয়েছে । মা নিজের মেয়ের সুখে স্্থী হতে চান, 

কিন্ত অন্যের স্থখ দেখলেই বুক ফেটে যায়! 

তুষুগানে বল! হয়েছে - 
“আমার তুষু নান করতে যাচ্ছে 

জোড়া শঙ্খ বাজিয়ে 

ওদের তৃষু স্নান করতে যাচ্ছে 

জোড়। কুকুর ভেকিয়ে। 

আমার তুযুদ্নান করে এলো 

কিছ্ী পরতে দেবোগো 
ঘরে আছে ঢাকাই শাড়ি 

তাই বার করে দাগে | 

ওদের তুষু স্নান করে এলো 
কিবা পরতে দেবোগে। 

ঘরে আছে ছেঁড়া কানি 
তাই বার করে দাওগো। 

বাঁকুড়া জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী-প্রসঙ্গ ৩৮৭ 

আমার তুষু মুড়ি ভাজে 

চুড়ি ঝলমল করেগো - 

ওদের তুষু মুড়ি ভাজে 
হাতা ঠকঠক করেগো |” 

অন্নদূপ আর একটি গানে দেখতে পাই তুযুর 
বিষে হয়ে গেছে। কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে বনিবনাদ 

না হওয়ায় তুযু বাপের বাড়িতে চলে এসেছে ! 

কিংবা হয়তো৷ বাপের বাড়িতে দুদিনের জন্য 

বেড়াতে এসেছে। তুযুর মা তুযুকে খেতে 

দিয়েছে মেয়ে কি খেতে ভালবাসে মেকথ। 

চিন্তা করে-- 

“আমার তুষুর খিদে পেয়েছে কিবা! খেতে দেবোগে। 
ঘরে আছে মিঠাই মণ্ডা তাই বার করে দাওগে।। 
ওদের তুষুর খিদে পেয়েছে কিবা খেতে দেবোগে। 
ঘরে আছে ৌয়! মুড়ি, তাই বার করে দাওগো । 

এমন সময় খবর এলো, মরেছে তুষুর শাশুড়ি 
মরেছে মরুক আরো! মরুক চন্দন কাঠে 

পোড়াবো 

চারধারে চার লাইট জেলে বামুন ভোজন 
করাবো |” 

এই গানটির অন্য পাঠও শোন! যায়। ব্ক্তব্য 

একই। মেয়ের যন্ত্রণ। মায়ের বুকেও যন্ত্রণা এনে 
দ্বেয়-ব্যথা হ্যা করে। তুষুর শাশুড়ির মৃত্যু- 

কামনা ষনে মনে করলেও প্রকাশ্ঠে সুখে উচ্চারণ 
করতে পারেন না; কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন 

শাশুড়ির মৃত্যুসংবাদ কানে এসে পৌছায় তখন 

তুযুর মাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাচেন। 

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ না করে তাইতুযুরম৷ 
বলে-_ 

“এ-চালে পুই ও-চালে পুঁই পুয়ের থাকে 

মেচুড়ী, 
খেতে খেতে খবর এলো, মইচে টুহ্ুর শাশুড়ি। 

মরুগ মরুগ আরো! মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো, 
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে হাড় জিরাবো ।” 



৩৮৮ 

বাকুড়ার নব অঞ্চলেই তুষু বা ভাছুগান 
এক সরে গাওয়া হয় না। তুষুগান শ্রুতি ও 

স্থৃতিনির্ভর । প্রায় এক বছর বাদে শিশুরাও 
নিজেদের স্থৃতিকে রোমস্থন করে অনায়াসে 

গানগুলি একের পর এক গেয়ে চলে কাউকে 

ধরিয়েও দিতে হয় না! বর্তমানকালে পোরকুলের 

মেলায় বা শহরের অনেক জায়গাতেই তুযুমৃতি 

( ময়ুরবাহন!, অশ্ববাহন! ) দেখতে পাওয়া যায়। 

লোকমুখে শোনা যায়_-নাকি তুষুমৃতির রেওয়াজ 
আগে ছিল না । আধুনিককালে যে সমস্ত পণ্ডিত 

তুষু নিয়ে আলাপ-আলোচন। করেছেন তারাও 

এই কথাটা স্বীকার করেছেন। তবে এখনও 

বেশির ভাগ জায়গাতেই তুষুখলা ( একতলা, 
ছুতলা, তিনতলা ), আলোখোলা, তুষুপ্রদীপ, 

চৌদল অর্থাৎ মন্দিরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তুযু- 

ভেলারই প্রাধান্স বেশি। অনেকে তুষুখলাকে 
তুমুসরাও বলে থাকেন। তুষুর প্রসাদ হিসাবে 
মূলামুড়িই বেশি নজরে আসে। এছাড়াও 
চিনি, চি'ড়া (বাঁকৃড়ি অঞ্চলের মানুষের! বলেন, 

“চিপড়াভাজা দিস নাই লে! ?” কেউ কেউ 

আবার বলেন, চি'ড়৷ দিয়ে পূজা করতে হবেক 
নাই লে! লে, এমনিই কর) ঢেকে ছাটা চিড়ে 

আজ দিয়ে যায় নাই।”) দুধ, আদাকুচি, 
রস্তা, আপেল প্রভৃতিও থাকে । কোন কোন 

জায়গায় ধানের তুষের বদলে নর্দীর বালি দিয়ে 

'তুযু পাতা হয়। সরষেফুল, কীটাফুল, গ্যাদীফুল, 

মূলাফুল প্রভৃতি দিয়ে তুষুপূজ। কর। হয়। 

পূজা মানেই উৎসব, আর উৎমব মানেই 
পূজা একথা আক্ষরিক অর্থে সত্য তা বল! যেতে 

পারে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানষের 

দিকে তাকিয়ে। বাকুড়া জেলার দক্ষিণদিকে 

অর্থাৎ শালতোড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, থাতড়া 
রাণীবাধ থানার অধীনে যে সমঞ্ক গ্রাম আছে-_ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৭ম সংখ্যা 

সেখানে বিভিন্ন ধরনের নাচেরও প্রচলন আছে, 

যেমন- চৌ-নৃত্য (পুরুলিয়ার ন্যায়), সাওতালি- 
নৃত্য, কাঠি-নৃত্য, শিব-নৃত্য ( উদয়শঙ্করের নৃত্যের 
সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও পরিবেশ স্থ্টিতে 

অক্ষম ), ঝুমুর-নাচ, বুলবুলি-নাচ, পাতা-নাচ, 

খঞ্জনি-নাচ প্রভৃতি । মানবেতর প্রাণীর নৃত্যের 

মধ্যে এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়। যায় সাপ, বানর, 

নেউল, ইঁছুর, ভালুক (বাকুড়ার কোন দুর্ভে্ 

জঙ্গলেই তথা অরণ্যে ভালুক নেই, অবলুপ্ত হয়ে 

গেছে ) প্রভৃতির খেলা তথা নৃত্য। তুযু আর 

ভাছু-নৃত্যের কথা আগেই বলেছি। ধারা এখানে 
আসবেন বা এসেছেন তারা নিশ্চয়ই স্বীকার 

করবেন নাচ আর গান যেন এখানকার মান্থষের 

প্রাণ। বিভিন্ন ধর্মীয় উত্সব সাধারণত লৌকিক 

দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই নাচ, গান, ছড়া 

প্রভৃতির স্থ্রি হয়েছে একথ! মোটামুটি ভাবে 

নিঃসনেহে বলা যায় সমস্ত কিছু বিচার-বিবেচনা 
করার পর। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কাজ করতে 

করতেও এখানকার মানুষ আপন মনে গান গেয়ে 

উঠে; বিশেষতঃ সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীর, 

কুলি, কামিন, মজুর ও চাষীরা । গান যে এ 

অঞ্চলের মান্ষের নিজস্ব সম্পদ ত! এখানে এলেই 

বোঝ! যায়। “ভাটিয়ালীগান গায় মাঝিদের 

স্থরে”--তাও শোনা যায়; বাউলগান তাও 

শোনা যায়; তবে বেশির ভাগই আগমনী- 

সঙ্গীত। অবশ্য এখানের অনেক বাউলই বীর- 
ভূমের কেন্দুলি মেনায় গ্রাতি বছর যায়। মাঠে 
যাবার তাড়া থাকে, পাছে ঘুম থেকে উঠতে একটু 
দেরি হয়ে যায়, এই ভয়ে সাধারণত প্রায় 

প্রত্যেক গ্রামেই একজন ন! একজন বাঁউল নিযুক্ত 
থাকে, ভোর চারটের লময় ঠাকুরের নামগান 
অর্থাৎ বাউলগান করে করে গো! গ্রাম ঘুরে 

বেড়ায়। 



অফীবক্র-নীতা 
অনুবাদক £ স্বামী ধীরেশানন্দ 

[ জোষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর 1 

শিষ্কোজ্ঞমাস্বান্থভবোল্লাসনামকং দ্বিতীম়ং প্রকরণম্ 

শিষ্ চিদ্রূপ আত্মা অনুভব করিয়া গুরুকৃত উপকার খ্যাপনার্থ পূর্বসংস্কারবলে বাধিতাঙ্থ্- 
বৃস্তিবশতঃ প্রতীয়মান মোহবিড়ম্বন! স্মরণ করিতেছেন : 

অহো। নিরঞ্রনঃ শান্তো বোধোহহং প্রকৃতেঃ পরঃ | 
এতাবস্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়শ্দিতঃ ॥১॥ 

অন্বয় : অহ্ো!! অহ নিরঞ্জন: শাস্তঃ বোধঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। এতাবন্তং কালম্ 

অহং মোহছেন এব বিড়ম্থিতঃ ॥ ১ ॥ 

অন্গবাদ : কিআশ্র্য ! আমি সর্ব উপাধিবিহীন, সর্ববিকারাতীত, স্বপ্রকাশচিদ্রূপ ও 

মায়ান্ধবকারসংস্পর্শশুন্য । অহো! শ্রীপুকুপ্রদত্ত উপদেশলাভের পূর্ব১ পর্বন্ত দেহ ও আত্মার 
অবিবেকরূপ কি মোহ দ্বারাই না এতদিন আমি বিড়ম্িত অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়াছি! ॥১॥ 

৬ বর্তমানে আম শ্রীগ্রহকপালধ্ধ আত্মানন্দ অনুভবে ধন্য হইয়াছি,--ইহাই বিবক্ষিত অথ-। 

আমার পূর্ব মোহ আর নাই। ্্রগুরুকপায় এখন আমার দেহাত্মবিবেক জাগ্রত হইয়াছে 
_-এই কথাই শিষ্ক যুক্তিসহ বলিতেছেন-_ 

যথ। প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ। 

অতো! মম জগৎ সর্বমথবা ন চ কিঞ্চন ॥২॥ 

অন্বয় : যথা একঃ ( অহং) জগৎ প্রকাশয়ামি তথ! এনং দেহং (প্রকাশয়ামি )১, অত 

সর্বং জগদ্জ মম, অথব। কিঞ্চন চ (মম )ন॥২॥ 

অনুবাদ : অচেতন এই জগৎকে যেমন এক আমিই প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্রেপ আমিই 

এই স্থুল দেহেরও প্রকাশক ।১ অতএব দৃশ্তঠ এই দেহাদি সর্ব জগৎ আমার অর্থাৎ আমাতে অধ্যন্ত । 
অথবা (পারমাধিক দৃষ্টিতে ) দেহাদি কিছুই আমাতে নাই ( আমাতে অধ্যস্ত নে )॥ ২ ॥ 

১ তাহা হইলে দেহ ও জগতের আত্ম সহ কি সম্বন্ধ এই শংকার উত্তরে বলিতেছেন যে, একমার আধ্যাঁসক 
সম্ব্ধ বাতীত আর কোন সম্বঞ্ধই হইতে পারে না। কিন্তু পরমার্থ' দৃষ্টিতে তাহাও নাই । 

২ এইরংপে জধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা আম মায়াসংস্পশশীবহখীন বোধস্বরূপ আত্মা, ইহাই 

গ্পহ্টীকৃত হইল । (&1১ প্রঃ) 

বিচারোৎপন্ন নিদ্রেত আত্মাহভব বণিত হইতেছে-_ 

সশরীরমহো। বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা । 
কুতশ্চি কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে ॥৩। 

অন্বয় : অহো! অধুনা সশরীরং বিশ্বং পরিতাজ্য কুতঃ চিৎ কৌশলাৎ এব ময়। পরমাত্মা 
বিলোক্যতে ॥ ৩॥ 
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অন্গবাদ : অহো! কি আশ্চর্য! শাস্ত্র ও আচার্ধোপদেশলব্ধ চাতুরী সহায়ে১ আমি 
এখন লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর সহ দৃষ্ঠমান সমগ্র বিশ্বের পৃথক্ সত্ব! নিষেধপূর্বক এক অদ্ধিতীয় 
পরমশ্রেষ্ঠ আত্মানুভবে মগ্ন হইয়াছি ॥৩। 

৯ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের অন্য কোন উপায় নাই । 

বিশ্বের পৃথক সত্তারাহিত্য দৃষ্টাস্তসহ বণিত হইতেছে__ 

যথা ন তোয়তো৷ ভিন্নান্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ,দাঃ। 
আত্মনো ন তথ! ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥8। 

অন্থয় : যথা তরঙ্গাঃ ফেন-বুদবদ্রাঃ তোয়তঃ ভিন্নাঃ ন ( ভবস্তি) তথ। আত্ম-বিনি্গতং 
বিশ্বম আত্মনঃ ভিন্নং ন (ভবতি )॥ ৪ ॥ 

অনুবাদ : তরঙ্গ ফেন ও বৃদ্ধ যে-প্রকার জল হইতে ভিন্ন নহে (কারণ জলই তাহার 
উপাদান ), আত্মা হইতে উৎপন্ন বিশ্বও সেই গ্রকার আত্মা হইতে ভিন্ন নহে১ ॥ ৪ | 

৯ জলতরজাদতে যেমন স্বচ্ছ জল সর্বত্র অনুস:যত হইয়া থাকে, চিদ্রুপ আমিও তদ্রুপ এই সমগ্র বিশ্ের 

আঁধজ্চানভত হইয়া [বিদঃদান। আমাতেই এই বৰ প্রতীত হইতেছে, অতএব আমা হইতে 1ভন্ন উহার কোন 

পৃথক: সন্তাই নাই। 

অন্ত দৃষ্টান্ত সহায়ে সর্বত্র আত্মাস্থভবের বর্ণন-__ 

তত্তমাত্রো ভবেদেব পটো বদ্ধদ্ বিচারিতঃ। 
আত্মতন্মাঅমেবেদং তথ্বদ্ বিশ্বং বিচারিতম্ ॥৫॥ 

অন্থয় : যদ্বৎ পটঃ বিচারিতঃ (সন্) তস্তমাত্রঃ এব ভবে তদ্বৎ ইদং বিশ্ব 
বিচারিতং ( সৎ) আত্ম-তন্মাত্রম্ এব ( ভবতি )॥ ৫॥ 

অনুবাদ বিচার১দৃষ্টিতে পট যেরূপ কেবল তস্তরূপেই দৃষ্ট হইয়। থাকে, বিচার সহায়ে 

এই বিশ্বওং তদ্রুপ এক আত্মসত্তামাত্ররূপে প্রতিভাত হয় ॥ ৫॥ 
৬ চ্ছুলঘৃঞ্টিতে পট তন্তু হইতে বিলক্ষণরূপে প্রতীয়মান হইলেও 'বিচারদখ্টিতে তাহা নছে। 

ই স্যসত্তান্বারা তল্তু পটের সবর সেরূপ অনুগত হইয়া থাকে, আধঙ্ঠানভূত জাত্মাও তদ্ুুপ নিজের সমতা 
ও জ্হুরণ দ্বারা বিশ্বের সব্ঘ অনুসত। 

আত্মার সর্বব্যাপকত্ব বিষয়ে দৃষ্টাত্ত-_ 

যখৈবেক্ষুরসে রুপা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা । 
তথা বিশ্বং ময়ি রুণ্তং ময়! ব্যাপ্তং নিরস্তরম্ ॥৬। 

অন্বয় : যথ! এব ইক্ষুরসে ক্ল.পগ্তা শর্করা তেন ব্যাপ্তা এব, তথ। ময়ি ক.গং বিশ্বং ময়। নিরস্তরং 

ব্যাণ্তম্॥ ৬। 

অন্বাদ : ইক্ষুরসে কল্পিত শর্কর! যেরূপ সেই মধুর রসের দ্বার সর্বভোভাবে ব্যাণ্ড হইয়া 
থাকে, তন্রপ নিত্যানন্দ ন্বূপ আমাতে কল্পিত এই বিশ্বও আমাঘার। বাহু ও অভ্যন্তরে সর্ব 
পরিব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে১ ॥ ৬ ॥ 

১ অতএব এই দৃগ্ব বস্তৃতঃ স্চিদাদন্দ চ্বরূপ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নছে। সৃতগাং 'আন্ত-ভাতি- 
্রঃ' রূপে আমিই সব অবাচ্থিত--ইহাই গ্লোকরয়ের বিবাক্ষিত অথ-। 
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বিশ্ব ষদি চিদাত্মা হইতে ভিন্ন নহে তবে উহা৷ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় কেন, এই শংকার 
উত্তরে বলিতেছেন-_- 

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ ভাতি আত্মজ্ঞানান্ন ভাসতে । 

রজ্জজ্ঞানাদহির্ভাতি তজজ্ঞানাদ্ ভাসতে ন হি ॥৭॥ 

অন্বয়: জগৎ আত্ম-অজ্ঞানাৎ ভাতি, আত্মজ্ঞানাৎ ন ভাসতে । অহিঃ রজ্জু-অজ্ঞানাৎ 

ভাতি, তদ-জ্ঞানাৎ হি ন ভাসতে ॥ ৭। 
অনুবাদ : আত্মবিষয়ক অজ্ঞানবশত:ই জগৎ প্রতিভাত হইয়। থাকে, অধিষ্ঠানভূত 

আত্মার জ্ঞান হইলে আর (আত্ম! হইতে পৃথগ্রপে কোন ) জগঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয় না । (এই 
বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত-_-) যেমন বজ্ছন্বর্ূপের অজ্ঞানবশতই ভ্রান্তি সর্প দেখ। যায়, বজ্জুর জ্ঞান 
হইলে আর এ সর্পপ্রতীতি হয় না ॥ ৭॥ | 

অজ্ঞানদশায় আত্মপ্রকাশের অভাবে জগৎ কি করিয়! প্রকাশিত হয়, এই শংকার উত্তরে 
বলিতেছেন-_ 

প্রকাশে! মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোইম্ম্যহং ততঃ । 

যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহং ভাস এব হি ॥৮॥ 

অন্বয় : প্রকাশঃ মে নিজং রূপম, অহং ততঃ অতিরিক্তঃ ন অস্মি। য্দ। বিশ্বং প্রকাশতে 
তদ। অহম্ এব হি ভাসঃ ॥ ৮॥ 

অনুবাদ : প্রকাশ অর্থাৎ্থ নিত্যবোধই আমার স্বাভাবিক রূপ, আমি সেই সদ। স্বপ্রকাশ 

নিত্যবোধ হইতে কখনই ভিন্ন নহি। যখন বিশ্ব প্রতীতিগোচর হয় তখন আত্মন্বরূপ১ আমাদ্ারাই 

তাহ। প্রকাশিত হইয়! থাকে ॥ ৮ ॥ 

১ আবল- %বরূপচৈতন্যই সর্ব পদার্থের প্রকাশক । উহা পদাথ" প্রকাশের সাধক, বাধক কখনই নহে. 

নতুবা কোন জড়পদাথে'র 'সাদ্খিই হইতে পারে না। আত্মস্বরূপ প্রকাশের অভাব হইলে আত্মারই অসন্তাপ্রসঙ্গ 

হইবে এবং জগদ্াম্ধ্য অর্থাৎ জগতেরও অপ্রতশীতি ঘাঁটবে। অতএব আত্ম্বরূপচৈতন্যবলেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া 
থাকে, ইহাই গ্বীকার্ | 

স্বপ্রকাশচৈতন্তন্বরূপ আমাতেই অজ্ঞানবণতঃ বিশ্ব প্রকটিত হয়, ইহাই মহ! আশ্চর্য । 

ইহাই দৃষ্টাস্ত সহকারে বলিতেছেন__ 

অহে। বিকল্িতং বিশ্বমজ্ঞানাম্ময়ি ভাসতে । 

রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সর্যকরে যথা ॥৯। 

অন্বয় : অহো!! অজ্ঞানাৎ বিকল্লিতং বিশ্বং ময়ি ভাসতে ৷ যথা শুক্তৌ রূপ্যং রজ্জৌ 

ফণী, স্থর্বকরে বারি ॥ ৯॥ 

অনুবাদ : অহে।, কি আশ্চর্য! ( অজ্ঞানবশত: ) শুক্তিকাতে বজত, রজ্জুতে সর্প এবং 

সুর্যকিরণে প্রতীয়মান মুগজলের ন্যায় অজ্ঞানবলে কল্পিত এই বিশ্ব আমাতে প্রতিভাত 
হইতেছে ॥ ৯ | 
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মায়ার বিকার বলিয়! বিশ্ব মায়াতেই উৎপন্ন ও বিলীন হয়, আত্মাতে নছে-_-এই সাংখ্যমত 
নিরাকরণ করিতেছেন-_ 

মতো! বিনির্গতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেব্যতি | 

মুদি কুস্তে জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা! ॥১০। 
অন্থয় : যথা কুস্তঃ মৃদ্দি, বীচি: জলে, কটকং কনকে ( তথ। ) বিশ্বং মত্তঃ বিনির্গতং, ময়ি 

এব লয়ম্ এম্যতি ॥ ১০ ॥ 

অনুবাদ : মৃত্তিকাতে ঘটের, জলে লহরীর ও স্থবর্ণে বলয়ের ন্তায়, আম। হইতে উৎপন্ন 

এই জগৎ আমাতেই বিলীন১ হইবে ( বিলয় হইয়া থাকে )1 ১০ | 
১ এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ-'যতো বা ইমান ভূতান জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবাস্ত। যৎ প্রষস্ত)ভি- 

গধাঁবশাক্ত' ।--তৈ৪ ৩।১ | 

ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলে বিকারিত্ববশতঃ মৃদাদির গ্ভায় তীহার বিনাশিশ্ব প্রাপ্তি 

হইবে এই শংকার উত্তর-_ 

অহে! অহং নমো মহাং বিনাশো বস্ত নাস্তি মে। 

ব্রহ্মা দিস্তন্বপর্যস্তং জগন্নাশেহপি তিষ্ঠতঃ ॥১১। 
অন্বয় : অহেো অহং! ব্রদ্ধাদি-স্তম্ব-পর্যস্তং জগৎ-নাশে অপি তিষ্ঠতঃ যন্য মে বিনাশঃ ন 

অস্তি, ( তন্মৈ) মহাং নম: ॥ ১১ ॥ 

অনুবাদ : অহো, কি আশ্চর্ধরূপ আমি! ব্রদ্ধাদিস্তম্বপর্যস্ত নর্ব জগৎ-বিনাশকালে অর্থাৎ 

প্রলয়কালেও আমি থাকি, আমার১ বিনাশ নাই। অতএব (এই) আমাকে নমস্কার ॥ ১১। 

১ আমি জগতের 'বিবতেশপাদানকারণ বলিয়া আমার 'বিনাশ নাই। 

ই সব“কার্ষের উপাদান, সবেণাৎকৃষ্ট ও আবিনাশণ (ব্রক্গ ) আমাকে প্রগাম। 

দেহবান্রূপে প্রতীত হইলেও আত! বস্তৃতঃ দেহাদিধর্মরহিত-_ 

অহে! অহং নমে। মহামেকোহহং দেহবানপি । 
কচিন্নগন্তা নাগন্ত। ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥ 

অন্থয় £ অহ! অহং! মহাং নমঃ | দেহবান্ অপি একঃ অহং কচিৎ গন্তা ন, আগন্তা! ন, 

অহং বিশ্বং ব্যাপ্য অবস্থিতঃ ॥ ১১ 

অনুবাদ : অহে।! আশ্চর্যরূপ আমাকে নমস্কার | দেহধারী হইয়াও আমি এক অদ্বিতীয়, 

কোথাও গমনাগমন আমার নাই । আমি সর্ব বিশ্ব পৰিব্যাপ্ত হইয়া আছিৎ ॥ ১২॥ 
১ শ্ছিতি-চাণল্যাদিয-ন্ত জলোপাধিবাশ্ট হইয়াও সং্য যেমন একই, আমিও তং সুখদ:৪খাঁদিমান: 

দেহোপাঁধবিশিষ্ট হইয়াও এক অদ্বিতীয় । | 

২ পাঁরাচ্ছন্ন অহংকার হইতে আম 'বিলক্ষণ, প:থক:। 

[ ক্রমশঃ 



“নরেন শিক্ষে দিবে, 
'ডক্টর জলধিকুমার সরকার 

চাঁকৎসা বিজ্ঞানে গনাতফ ও জ্নাতকোস্তর প্যায়ের ভূতপ্ব* শিক্ষক । 

নরেজ্্নাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্জ 

অনেক কথা বলে গেছেন ; “এত ভক্ত আসছে, 

ওর মতো কেউ নেই” পদ্মমধ্যে নবেক্ত্র 

সহশ্রদল+, নরেন্দ্র জাল» নরেন্দ্র বড় দীঘি, 

নরেন্দ্র রাড চক্ষু, বড় রুই”, থুব আধার, 
বড় ফুটোওলা বীশ?, নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়", 

'ঈশ্বরকোটি', “নরেন্দ্র কাহাঁকেও কেয়ার করে 

না” পাতাল ফোড়া শিব”, “যেন খাপখোলা 
তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে” 'নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর, 
'আমি নরেন্দ্রকে আত্মার শ্বূপ মনে করি" 

ইত্যাদি । আবার “কথাতে” দেখা যায় যে, 

তিনি নরেন্দ্রকে মৌথিক অনেক উপদেশ 

দিয়েছেন, আশ্বান দিয়েছেন, আদেশ করেছেন, 

তার সম্বন্ধে আশ প্রকাশ করেছেন (আমি 

ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একট! বিশাল বট 

গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার 

লোক আশ্রয় পাবে") তার প্রতি অভিমান 

প্রকাশও করেছেন, কিন্ত স্বহস্ত-লিখিত আদেশ 

মাত্র একবারই করেছেন বলে আমরা জানি। 

১৮৮৬ স্রীষ্টাব্দে কাশীপুরে রোগশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
একটি কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে নিবিষ্ট মনে 

লেখেন : নরেন শিক্ষে দিবে । শ্ররামক্। 
নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান, তাঁর হাতে তুলে 

দেন হুকুমনাম! । নরেন্দ্র বিত্রোহ করেন, বলেন : 

আমি ওসব পারব না। শ্রীরাম বলেন : 
তোর হাড় করবে ।”১ নরেন সম্বন্ধে শ্ারামকৃষ্ণের 

স্বহস্ত-লিখিত এঁ একটি মাত্র বাক্যেরও যে যথেষ্ট 
গুরুত্ব আছে, এ বিষয়ে নিশ্চয় কেউ দ্বিমত 

করবেন না। 

উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩৮৭, পৃঃ ১৮১ 

উপরি-উক্ত ক্ষুদ্র বাক্যটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 

সম্ভব--নরেন শিক্ষে দিবে (অর্থাৎ নরেনের 

উপরই শিক্ষার ভার অর্পণ ), নরেন শিক্ষে দিবে 

( অর্থাৎ অন্ান্ত যা কিছুই করুক শিক্ষণকাধই 

তার প্রধান কাজ হবে), নরেন শিক্ষে দিবে 

(অর্থাৎ নরেনের উপর শিক্ষা দেওয়ার আদেশ )। 

প্রত্যেকটি অর্থের আলাদা আলাদা! বিশ্লেষণ 

গভীর তাৎপর্ষপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ব্তমান 
প্রবন্ধের সীমারেখায়, বিভিন্ন সন্তাব্য বিশ্লেষণে 

অথবা, আধ্যাত্মিক তাৎ্পর্ষের মধ্যে না গিয়ে 

আমরা সহজ মাধারণভাবেও বুঝতে পারি যে, 

নরেন্দ্রনাথের ভাবী কাজ হবে জগৎকে শিক্ষ।- 

দান ব। জ্ঞানদান। সেই শিক্ষাদদানরূপ কাজ তিনি 

কিরূপ সফলতার সঙ্গে করে গেছেন সেইটিই 

হবে আমাদের বতমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 

“শিক্ষার” সংঙ্ঞ। নিয়ে প্লেটো, রুশো হার্বাট, 

স্পেন্সার, পেস্টালো জিজ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি 

বহু মনীষী এত সব মত প্রকাশ করে গেছেন যে, 

সেগুলির মধ্যে সার সতাটিকে সহজভাবে ধরতে 

পারা সাধারণের পক্ষে সুগম হয় না। স্বামী 

বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষার সরল সংজ্ঞ। হচ্ছে, 

মানুষের ভিতর যে পূর্ণত৷ প্রথম থেকেই বিষ্যমান, 

তারই প্রকাশ। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্ত। বহু 

আলোচিত এবং এর উপর ব্হু প্রবন্ধ ও পুস্তক 

রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্ঠতেও তা শিক্ষাবিদ্দের 

চিন্তার খোরাক যোগাতে থাকবে । বর্তমান 

নিবন্ধের বিষয় উক্ত শিক্ষাতত্ব নয়, _পরস্ত 

শিক্ষাদাতারূপে স্বামীজীকে অবলোকনের 

কথঞ্চিৎ প্রয়াস সাধারণ অর্থে “শিক্ষক' বলতে 



৩৯৪ 

যা বুঝায় স্বামীজীকে কিন্তু কোনভাবেই সে- 

পর্যায়ে ফেল! যায় না, 'যদ্দিও পূর্বাশ্রম-জীবনে 
তিন-চার মাস তিনি বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে 

শিক্ষকত। করেছিলেন । স্বামীজী বিশেষ করে 

যাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এবং ভাবীকালের 

ধারদদের জন্য উপদেশ ও নির্দেশ রেখে গেছেন, 

তাঁদের মধ্যে অল্লবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়ন্ক দুই-ই আছে, 

এবং সে শিক্ষা কোন দেশ, কাল ব৷ ধর্মের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ নয়। স্বামীজী যে শিক্ষার জন্য 

শ্রীরামকুষ্চ করৃকি আদিষ্ট হয়েছিলেন, তা হচ্ছে 

মানুষকে আত্মজ্ঞান দেওয়া, সে-যে সৎ চিৎ ও 

আনন্দের স্বরূপ এবং তার মধ্যে যে অনস্ত 

সম্ভাবন! অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে, 

তার সন্ধান দেওয়া এবং ভারতীয় খধিদের 

তপস্তা-অজিত জ্ঞানসম্ভার যে বে্দান্তের মধ্যে 

নিহিত আছে, তার প্রতি জগৎকে আকুষ্ট করা । 
সেজন্য স্বামীজী সম্পর্কে শিক্ষক” শব্দটির চেয়ে 

'আচাধ' শব্দটি অধিকতর প্রযোজ্য । 

শিক্ষাবিষয়ক আধুনিক গ্রস্থাদি থেকে জান। 

যায় যে, উত্তম শিক্ষকের লক্ষণ হবে এইরকম : 

তিনি হবেন স্বাস্থ্যবান, প্রসন্নচিত্ত, নেহপ্রবণ, 

ধীর ও শান্তমৃতি। তার থাকবে বিষয় সম্বন্ধে 

গভীর জ্ঞান, মিষ্ট স্বর, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ক্ষমতা, 

ভাষার উপর দক্ষতা, বিচার ক্ষমতা, মানসিক 

স্থ্র্যে এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, যার ভিত্তি হল 

চরিত্রবত্তা, উচ্চ চিন্তাধারা এবং সুনির্দিষ্ট 
মতবাদ । অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, 

স্বামী বিবেকাননের মধ্যে এই গুণগুলির সবগুলিই 

বর্তমান ছিল। স্বামীজীকে শিক্ষক হিসাবে 

বিচার করতে হলে পড়তে হবে তাঁর জীবনী, 

লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠিপত্র, অন্যের 
সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গ, বক্তৃতা ও তৎকালীন 

২-২কপী্পী তাপ শি 
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পত্র-পত্রিকায় লিখিত বিবরণী । 'সঙজ্ঘ-পরিচালনার 

ব্যাপারে তিনি তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যুদ্দের যে- 

সব নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলিকেও তার 

শিক্ষণকার্ধের মধ্যে ফেলা যায়। ঠিক কিকি 
বিশেষত্ব নিয়ে ম্বামীজী তার স্বল্পকালীন 

প্রচারকের বা আচার্ষের জীবনে দেশে ও বিদেশে 
অসংখ্য নরনারীর মনে তার ভাবধার। প্রবেশ 

করিয়ে তাদের গুণমুপ্ধ অনুরাগী বাঁশিষু পর্যায়ে 

এনে ফেলেন এবং ভাবীকালের অন্গসন্ধিৎস্ুদের 

জন্য সহজলভ্য জ্ঞানভাগ্ডার রেখে গেলেন, 

নিয়লিখিত কয়েকটি শিরনামায় সেগুলিকে 

মোটামুটি ভাবে আলোচন। করা যেতে পারে । 

(ক) বক্তব্য সন্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা : 
শ্ররামকষ্জ দেখেছিলেন, যে-সব শক্তির একটি মাত্র 

বিকাশের ফলে মান্ষ জগছিখ্যাত হতে পারে, 

'নরেন্দ্ররে ভিতরে এরূপ আঠারটি 

বি্কমান। এই বিরাট শক্তি ধারক হয়ে 

নধ্েন্দ্রনাথ যে-কোন বিষয় অধ্যয়ন করে ছিণেন_ 
হ্যায়, দর্শন, অধ্যাত্সতত্ব, জ্োতিষ, ইতিহাস 

প্রভৃতি তারই গভীরে প্রবেশ কর! তার পক্ষে 

সম্ভব হয়েছিল। তার শিখবার ইচ্ছ। এত প্রবল 

ছিল যে, যোগসাধনার শারীরিক ভিত্তি যে 

মস্তিষ্ক ও স্বায়ুঃ তার গঠনপ্রণালী জানবার জন্য 

ছাত্রজীবনে কলিকাতা মেডিকেল কলেঞ্জে 

শারীরতত্ব বিষয়ক ক্লাসে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। 

তাঁর রচন।, বক্তৃতা ব| প্রশ্নোত্তর, সব কিছুর 

মধ্যেই দেখা যায় যে, আলোচনার বিষয়বস্ত 

সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখেন নাই। 
যে-কোন শিক্ষক ভালভাবেই জানেন যে, নিজের 

পরিষ্কার ধারণ] না থাকলে কোন বিষয় ছাত্রদে 

মনে অনায়াসে প্রবেশ করানো যায় না। শ্রধু 

ছাত্রজীবনে নয়, পরিব্রাজক অবস্থায় এবং বিদেশে 

শাক 
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ভ্রমণকালে সুযোগ পেলেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ক 
পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। নিবেদিতার ভাষায় : 
“তিনি আধিকারিক পুরুষরূপেই শিক্ষা দিতেন, 

পণ্ডিতদের মতো! নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে 
শিক্ষা দিতেন, সে-বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে 

তিনি অবগাহন করিয়াছেন ।”* 

(খ) বুঝাবার ক্ষমতা : যে-কোন শিক্ষকের 
পক্ষে এটি একটি বিশিষ্ট গুণ এবং এই ক্ষমত৷ 

শিক্ষকের বিদ্যাবত্বা থাকলেই হয় না। মনে 

রাখতে হবে যে, স্বামীজীর শিক্ষণকার্ধের অনেক 

অংশই বিদেশে, এবং অধিকাংশ বিদেশীদের 

কাছে ব্দোস্তের ভাবধারা অপবিচিত ছিল। 

সেই ভাবধার1 তাদের বোধগম্য করানো সহজ 

কাজ ছিল না। বিষয়বন্ত কঠিন হলেও শ্রোতৃ- 
বর্গকে শুরু হতেই আকৃষ্ট করার জন্য স্বামীজী 

কখন কখন বিষয়টির শবার্থ দিয়ে আরম্ত 

করেছেন, কোথাও বা আরম্ভ করেছেন কবিত্বপূর্ণ 
বর্ণন! দিয়ে, কখনঃবা আরম্ভ শ্রোতাদের কাছে 

কয়েকটি প্রশ্ন রেখে, কখন বা আরম্ভ একটি 
কাল্পনিক ছবি একে, আবার অনেক বিষয়ের 

অবতারণ। আখ্যায়িকার মাধ্যমে । স্বামীজী 

প্রাচীন উপাখ্যানা দিরও অফুরন্ত ভাগ্ডার ছিলেন। 
কুমারী ওয়ান্ডোর (হরিদ্াসী ) ভাষায় : “এক 

মুহূর্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু 
পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের 

মধ্যে লইয়া যাইতেন।, 

অনেক সময় তিনি বক্তৃতার পরে শ্রোতাদের 

প্রশ্ন আহবান করতেন এবং প্রশ্নের মান বা 

ন্যায্যতা যাই হোক, তাঁর ঝটিতি উত্তরদান, 
শলেষযুক্ত প্রত্যুত্তর ও হাম্যকৌতুক সকলকে খুশি 

করত, অথচ তার দ্বারা মূল অধ্যাত্সচার ধার! 

নরেন শিক্ষে দিবে? ৩৪৯৫ 

কখনও ক্ষ হত না। অদ্ভূত প্রশ্নের উত্তরেও 

স্বামীজী কিন্ূপ কৌতুকজনক জবাব দিতেন তার 
একটি উদাহরণ দিয়েছেন ম্যারী লুইস্ বার্ক।৪ 

আমেরিকার বহস্থানে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন 

নানাভাবে কর! হুত-_-তোমাদের দেশে নাকি 

নবজাতককে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়? 

স্বামীজীর উত্তর, 1, একমান্রর আমিই রক্ষ 

পেয়েছি । অন্যত্র উত্তর-_-আমি মোট ছিলাম 

বলে কুমীরের খাওয়ার সবিধা হয় নাই।” প্রশ্ন 

নবজাত মেয়েদের নাকি কুমীরের মুখে দেওয়া 

হয়? উত্তর--হ1, এখন পুরুষরাই সন্তান প্রসব 
করে। শুধু প্রশ্নোত্তর কালে নয়, বক্তৃতার 

সময়, লেখার বা আলোচনাকালেও কৌতুককর 
কথা বলে শ্রোতার মন হালক! করে দিয়ে তার্দের 

উচ্চ ভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতেন। 

তিনি ৰারে বারে জিজ্ঞাসিত হয়েও বিরক্ত ন৷ 

হয়েও বলতেন : 'আপনাদের যত ইচ্ছ। প্রশ্ 

করতে থাকুন,""*আপনারা যতক্ষণ না বুঝবেন, 

ততক্ষণ আপনাদের অব্যাহতি নাই ।, 

শ্রোতার বিদ্যাবুদ্ধির মান অন্ুষায়ী শিক্ষককে 
তার বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন বূপ দিতে হয়, এবং 

স্বামীজীর এ-বিষয়ে যে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, তা 

তার বিভিন্নজনকে লেখা বক্তৃতায় এবং চিঠিপত্রে 
স্ম্পষ্ট । কিন্তু তা সত্বেও এক সময় লাটু 

মহারাজের কাছে এই বুঝানোর ব্যাপারেই তাঁকে 

মৃদু তিরস্কার পেতে হয়েছিল। কাশ্মীরের একটি 

মন্দির দেখে এসে তিনি জানালেন, মন্দিরটি ছুই- 

তিন হাজার বৎসরের পুরানে। | লাটু মহারাজ-_ 

তুমি বুঝলে কেমন করে? হামায় বুঝাও__- 
ওখানে কি সেকথা লিখা ছিল?” স্বামীজী__ 

তুই যদি লেখাপড়া শিখতিস, তাহলে হয়তো 

৩ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ১৩৮১, পৃঃ ১/০ 
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বোঝাতে চেষ্টা করতুম।” লাটু মহারাজ উচ্চ- 
হান্ত করে বললেন--ওঃ বুঝেছি! তুমি এমন 

বিদ্বান যে হামার মতন গণ্ুমূর্থকে বুঝাতে পার 

না। একথা শুনে সকলে হেসে উঠেছিল । 

(গ) বাগ্সিতা: ১৮৯৩ খ্ীষ্টাব্ধে চিকাগো 
ধর্মসভায় বাগী হিলাবে স্বামীজীর নাম দারা 

জগতে ছড়িয়ে গেলেও মনে রাখতে হবে যে, তার 

আগেই পরিব্রাজক অবস্থায় কন্তাকুমারী হতে 

হিমালয় পরিভ্রমণকালেই তার জন্মগত বাগ্সিতা 
প্রমাণিত হয়েছিল। ধর্মসভায় বাণী হিসাবে 

স্বামীজীর সাফল্য সর্বজনবিদিত। এ-সম্বন্ধে বেশি 

না বলে আমেরিকার একটি সংবাদপত্রের ১১ 

এপ্রিল ১৮৯৪ সংখ্যার একটি উদ্ধৃতি দিলেই যথেষ্ট 

হবে--কার্ধক্রমের শেষ মুহুর্তের পূর্বে বিবেকা- 
নন্দকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইত না; ইহার 

উদ্দেশ্ট ছিল, লোককে শেষ পর্যস্ত ধরিয়া রাখা ।, 

ভাল বাগী হতে গেলে প্রয়োজন হয়--বক্তার 

আন্তরিকতা ও ব্যক্তিত্ব, বক্তব্যের অন্তমিহিত 

চিন্তাধার1, গলার ম্বরে মোহিনী শক্তি এবং 

বলবার ক্ষমতা । স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের বহু নিদর্শন 

তার বাল্যজীবনের ও ছাত্রজীবনের বর্ণনায় 

উল্লিখিত আছে, এবং এই ব্যক্তিত্ব থাকায় বাল্যে 

তিনি সহচরদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন এবং 

পরবর্তা কালে তার গুরুভাইর! স্বতঃদ্ফর্ঠভাবে 
তাঁকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন । বিদেশে 

অভিনেত্রী বা্নহার্ড, গায়িক৷ মাদাম কালভে, 

দার্শনিক পল ডয়সন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 
মনীষীদের স্বামীজীর প্রতি আকুষ্ট হওয়ার পিছনে 
আছে তার বর্ণাঢ্য ব্যক্িত্ব। ক্যালিফোমিয়ায় 

বন্তৃতার জনৈক প্রত্যক্ষদর্শর্শর ভাষায় : বস্তা 

হিসাবে তিনি ছিলেন অন্থপম ; অন্যান্য বক্তার! 
নোটের সাহায্যগ্রহণ করেন, তিনি তাহ কখনও 
করিতেন না।'''তিনি বক্তৃতাকালে যেন 

নিজেরই খানিকটা সত্ব! বিলাইয়া দিতেন, যেন 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্--.৭ম সংখ্যা 

কোন অতীন্দ্রিয় উপলব্বিস্তর & হইতেই কথ। 

বলিতেন। বেদাস্ত-দর্শনের অতিগস্ভীর তত্বগুলি 
যখন শুফ মতবাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিত, 

তখন তাহার ব্যক্তিত্ব হইতে নি:স্ুত কি একট! 

সজীব পদার্থের শক্তিতেই যেন উহা! সংঘটিত 
হইত ।.*.ফলতঃ তিনি শুধু বক্তাই ছিলেন না; 

তিনি ছিলেন একজন উচ্চতম শ্রেণীর আচার্ধ। 
এখানে ভগিনী দেবমাতার কোন একদিনের 

অভিজ্ঞতা! অপ্রাসঙ্গিক হবে না । “তিনটা বাজিতে 

না বাজিতে হল, সি'ড়ি, জানাল।, বেলিং সবই 

লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমনকি অনেকে 

নীচে এই আশায় দীড়াইয়া রহিল, যদি বা 
পৌভাগ্যক্রমে উপরের হুলের বক্তৃতার কিছুটা 
শুনিতে পায়। অকম্মাৎ সব নিস্তব্ধ হইয়া! গেল, 

পিড়িতে শাস্ত পদক্ষেপ শুনা গেল এবং স্বামী 

বিবেকানন্দ অতি সমুন্নত দেহে মধ্যবর্তাঁ বারা 

ধরিয়! মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাহার ভাষণ 

আরম্ভ হইল ; অমনি আমার পূর্বস্থতি, দেশ, কাল, 

পাত্র সমস্ত লীন হইয়! গেল কিছুই অবশিষ্ট 

রহিল নাঁশুধু শূন্য মধ্যে একটিমাত্র স্বর 

নিনাদিত হইতে লাগিল ।* স্বামীজীর কণম্বর 

সম্বন্ধে রোম] রোল লিখেছেন : “বক্তৃতা আরস্ত 

করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার এশ্বর্ধময় গম্ভীর কথম্বর 

অধিকার করে ফেললে বিপুল মাকিনী আাংলো- 
স্তাকসন শ্রোতৃমগ্ডলীকে ।''" তাঁর কর্স্বর ছিল 

(মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড একথা আমায় 

বলেছিলেন) ভায়োলোন সেলোর মতন চমৎকার ।” 
অন্তমিহিত অর্থ বোধগম্য না হলেও কেবল 

উচ্চারণ ও মিষ্ট কণ্ম্বরের জন্তই বন্তৃতাকালে 
তার উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্র বিদেশী শ্রোতৃবর্গকে 
মুগ্ধ করত। স্বামীজীর বাগ্সিতা সম্বন্ধে লাটু- 
মহারাজের মন্তব্য : "ম্বামীজীর আসবার দিন" 

দশেকের মধ্যে (২৮শে জাহুআরি, ১৮৯৭) 

শোভাবাজার রাজবাটীাতে একটা বড় সভা 



শ্রাবণ, ১৩৯২ ] 

হয়েছিল, জানো & নেখানেই স্বামীজীর লিক্চার 
প্রথম শুনলাম । বেশ দেখতে পেলুম স্বামীজীর 

ফায়ার করবার শক্তি বেড়ে গেছে। তার কথা 

শুনতে শুনতে লোকগুলোর দিল্ (উৎসাহ ) যে 
বেড়ে গেছে বেশ বুঝতে পারলাম। আর 

আমেরিকায় নিজের প্রচারকার্ষের সফলতা সম্বন্ধে 

স্বামীজীর নিজের মন্তব্য আরও উপভোগ্য : 
“কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের 

পাচ্ছেন।***গোড়া বেটাদের পর্বস্ত আক্কেল গুড়. 
হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি 

করছে-_বাব৷ ক্রহ্ষচর্যের চেয়ে কি আর বল 

আছে? এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 

স্বামীজীর বক্তৃতাশক্তি সম্বন্ধে বাগীবর স্থরেন্ত্রনাথ 

মন্তব্য করেছিলেন : ভারতবর্ষে যত বাগী 

দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম 

ছিলেন ।” 

(ঘ) ইংরেজী ভাষার উপর দখল : 
স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা, স্থানোপোযোগী শব্- 

প্রয়োগ এবং প্রকাশভঙ্কি শ্রোতৃবর্গকে আকুষ্ট 
করত। বিদেশীয় ভাষায় বেদ-উপনিষদ্্ বর্ণনা- 

কালে সঠিক অর্থব্ঞকক শব্ষচয়ন আজও পাঠকদের 
বিশ্য়ন্থত্ি করে। বক্তৃতাকালে তার ভাষার 
উপর দখল সম্বন্ধে আমেরিকার বহু পত্র-পত্রিকায় 

প্রশংস! বার হয়েছিল। 

(ও) সাধারণ শিক্ষক হতে ভিন্নতা : 
শিক্ষাদানকালে স্বামীজী যে নিজেকে জাহির 
করতে চেষ্টা করতেন না, এ-সন্বন্ধে নিবেদিতা 

বলেছেন ; “হিন্দুধর্মের এই প্রবক্তার মধ্যে যদি 
এমন কিছু থাকিত যাহা! তাঁহার নিজন্ব তবে স্বামী 

বিবেকানন্দের মান ক্ষন হইত।..-তীহার বাক্য- 

সমূহ (সকল আচার্ধের ম্যায়) বেদ-উপনিষদের 

ছ্বারাই সমৃদ্ধ ।১ নিজের জায়গায় ম্বামী " 

৫5 1918, চি. 135. 

নরেন শিক্ষে দিবে ৩৯৭ 

অভেদানন্দকে দিয়ে আমেরিকায় বক্তৃতা করতে 

দিয়ে এবং তাতে সাফল্য দেখে শুধু যে তীর বদন 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল তা৷ নয়, গুরুভ্রাতা 

যাতে সম্পূর্ণ বাধাহীন স্থযোগ পান এই উদ্দেন্ঠে 
নিজেকে মুছে ফেলে ম্বামীজীর যেন তৃপ্তির 

অবধি ছিল না । এছাড়। পরবতাঁ কালে তার 

অন্যান্য গুরুত্রাতার্দের ও নিবেদিতাকে জনগণের 

সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা সর্বজনবিদিত | 

স্বামীজী বলতেন যে, হিন্দু শিক্ষকদের মতো 

পাঠ চালাবার ব্যয়ের ব্যবস্থা কর শিক্ষকের 

কর্তব্য । নিউইয়র্কে তার বেদান্তগ্রচার আরস্ত- 

কালে, স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দানে বাড়িভাড়ার খরচ 
চলত, অভাব পড়লে অন্যত্র বক্তৃতা দিয়ে ক্লাস 

চালাবার খরচ যোগাড় করতেন। তা ছাড়া 

যখনই স্থযোগ পেতেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থেকে 

প্রাচীন গুরুকুল প্রথায় শিক্ষাদীনের তিনি 

পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন সম্ভব হয়েছিল সহন্র- 
দ্বীপোগ্যানে | 

শিক্ষক সাধারণত খুশি হন যদি ছাত্র তাঁর 

মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়। খ্যাতিমান 
ধর্মপ্রচারক ও শিল্পীদের মধ্যে আবেগশীল নর- 

নারীকে আকর্ণ করার যে ক্ষমতা থাকে, 

বিবেকানন্দও সেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 

কিন্তু স্বামীজী চাইতেন তার শ্রোতৃবর্গ যেন 

তাদের নিজন্বতা না হারান । ম্যারী লুইস্ ৰার্ক 

এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ 

করেছেন।« নিউইয়র্কে একবার বক্তৃতাদান- 
কালে হঠাৎ মধ্যপথে বক্তৃতা বন্ধ করে স্বামীজী 

বাইরে চলে গেলেন। সকলে অবাক! পরে 
তাকে এ-সন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 

জানালেন যে, শ্রোতাদের দিকে চেয়ে তাঁর মনে 

হল যে তীর তাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে 



৩৯৮ 

তন্ময় হয়ে তার কথা শুনছিলেন এবং সেই 

অবস্থায় তাদের মনে তিনি য| খুশি ঢুকিয়ে দিতে 
পারতেন । কিন্তু সেরূপ কর! ছিল তার স্বভাবের 

বিরুদ্ধে এবং সেইজন্য তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। 

শ্রামরুষ স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন যে, 

শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নয়, অপর দেশ- 

সমূহের জন্তও তাকে কোন একটি বিশেষ কাজ 

করতে হবে। মনে হয়, সেই বিশেষ কাজটি হল 

্্ীরামরুঞ্চের বাণী প্রচার করা, এবং এইটাই 
শ্রীরামরুষেের লিখিত “শিক্ষেণ দেওয়া । কুমারী 

ম্যাকলাউড স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের ঘটনা 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

বলিলেন, তাহ। এখন আমার নিক মনে নাই; 
কিন্ত তখন উহা! আমার অভ্রাস্ত সত্য বলিয়াই 
প্রতীতি হুইয়াছিল। তিনি যে দ্বিতীয় কথাটি 

বলিলেন, তাহাও ছিল সত্য, আর তেমনি সত্য 

ছিল তৃতীয় কথাটি । তারপর সাত বখনর আমি 

তাঁহার কথ। শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু তিনি 

বলিয়াছেন সবই আমার নিকট ছিল অন্্রান্ত। 

সেদিন হইতে আমার নিকট জীবনের অর্থ অন্তরূপ 

হুইয়। গেল ।” মনে হয়, স্বামীজী-লিখিত বা কথিত 

যে অমূল্য সম্পদ এখন আমাদের নাগালের 

মধ্যে, তা আগামী শতশত বৎসর মানবসমাজকে 

শিক্ষ। দেবে এবং সকলের কাছে জীবনের প্রকৃত 

বর্ণনায় বলেছেন : “তিনি প্রথম যে-কথাটি অর্থ উদ্ঘাটন করতে থাকবে। 

'জাগাও আমায়' 
গান 

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ 

বষণ“য়ান ভন্তকাঁব। 

আমায় তুমি ঘোরাতে চাও সঙ্গ তোমার অঙ্গে মম 

আমার আপন কর্ম দিয়ে, রঙ্গ তোলে কী বিভঙ্গে, 

চতুর, তোমার সে বাসনার রঙ্গ-রাজ হে, অভিজ্ঞতায় বাজাই 
পাচ্ছে পরশ আমার হিয়ে। যে তাই মনমৃদঙ্গে ৷ 

তাই তো, জেগে আছি সদাই, তাল-লয় তার তোমার পানে 
অবসর মোর একটুও নাই, ধায় অবিরাম মুক্ত প্রাণে, 
কখন তুমি মনে মনে পরশে তার চমকে উঠি 

_মনেরে মোর যাও তৃলিয়ে। জাগাও আমায় চমকিয়ে ॥ 



“ভাক্ত যেন ভয়ে নাহি হয়, পদানত পৃথিবীর কারো কাছে, 

পৃথিবী আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে আর 

আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি-_-এই ক্লীবতার 

উধ্র্বে কোনও ক্রমে উঠতে হবে। পরিব্রাজক 

অবস্থায় স্বামীজী যখন সার। ভারত পধটম করছেন 

তখন তীর সন্ন্যাসীর ঝোলায় ছুখানি বই থাকত, 

শঙ্করাচার্ধের “বিবেকচুড়ামণি* আর টমাস আ 

কেম্পিস-এর “দি ইমিটেশান অফ ক্রাইন্ট? | 

কেম্পিস বলছেন : 
055 1,014 15109 1161)0 2100 119 

06116121005 ১ ৬10) 

19৬6 ] 60 15817 1050081) & ৬1)016 

1,050 ৮4০15 21189 

28981119010)6১ 1) 10621 10010 06 

1017021117160. 

জীবনে ভয়ের শেষ নেই । প্রকৃতিকে যতই 

বশে আনা যাক, প্রকৃতির এক ফুৎ্কারে শতণত 

মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হতে পারে। যে 

কোনও মুহূর্তে মারক ব্যাধি আমার্দের আন্ষালন 

স্তব্ধ করে দিতে পারে । ভয় আছে জীবিকা না 

পাবার, পেয়ে হারাবার । আর আছে মানুষ । 

মান্গষের সবচেয়ে বড় শক্র মানুষ । 

এই যে বাংলাদেশের সমুদ্রকূল ছুঁয়ে এত বড় 

একটা ঘুর্ণীঝড় বয়ে গেল, মুছে গেল শতশত 
প্রাণের বেচে থাকার ক্রিন্ন, ক্রিষ্ট ইতিহাস। 
তারপর । তারপরের ইতিহাম আরও নিদারুণ । 

খেয়ালী প্রকৃতি মানুষের মুখ চেয়ে কাজ করে ন।। 

কিন্তু মানুষ! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব। তাঁর! কি 

করছে! এখনও যাদের পুনর্বাসন হল ন|। 

অনিকেত। অনাহার আর ব্যাধিপীড়িত, তাদের 

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোত্দারের ভাড়াটে 

গুপ্তা । একথণ্ড জমির দাম, মানুষের জীবনের 

চেয়ে দামী। 

হিরোসিমা, নাগাসাকিতে আটম বোম। 
পড়ার পর, যে কজন প্রাণে বে চেছিলেন তাদের 

মধ্যে একটি বাচ্চ মেয়ে প্রশ্ধ করেছিল, মানুষের 

ওপর মানুষ কিভাবে এমন নিষ্ঠুর হতে পারে ! 

আমর। কি এমন করেছি যে,আমেরিক। আমাদের 

ছুটো শহর একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিল ! 

ডেলমণ্ড মরিস তার “দি হিউম্যান জু” গ্রস্থের 

ভূমিকায় লিখছেন : 
00091 1101717991 00100110178, 1) 11)617 

[20019] 1)8011269) ড/110 210111915 ৫০ 180% 
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100101461, 

কিন্তু শহরবাসী স্থসভ্য মান্থুষ কি করে ! বল! 

নিপ্রয়োজন, এই সবই সেখানে নিত্য ঘটে চলেছে 
নিধিচারে | মরিস প্রশ্ন করছেন, তাহলে পশুতে 

আর মানুবে কি মূলগত একটা পার্থক্য বিদ্যমান ! 

আপাতদৃষ্টিতে সেইরকমই মনে হতে পারে। 

আসলে তা।নয়। পশুকে গ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন 

করে কৃত্বিম পবিবেশে ঠেমে দিলে আজকের 



6৪৪ 

মাষের মতোই আচরণ করবে। চিড়িয়াখানায় 

খাঁচার পশুদের মধ্যে ওই একই বিকৃত আচরণ 

লক্ষ্য কর যাবে । তার মানে, আমাদের আজকের 

শহর শুধু “কংক্রিট জঙ্গল” নয়, “হিউম্যান জু'__- 
মানুষের চিড়িয়াখান1। 

3০ 0980 ০৪ 216 1)980111% 001 ৫15- 

88891. অন্ত কোনও জীবনের কথা ভাবো। 

এ জীবন তোমাকে মেরে ফেলবে । কে শুনবে, 

এই সতর্কবাণী। আমরা নিজেদের জালেই ছু- 
ভাবে জড়িয়ে পড়েছি। এক ভূমিকায় দর্শক, 

অন্ত ভূমিকায় অংশগ্রহণকারী । ভোক্তা । যে 
বাজি ধর! হয়েছে তার অঙ্ক হুহু করে বেড়েই 

চলেছে। 1109 59195 816 115106 1018061 

৪1) 06 0006, (116 58076 09001001196 10016 

1180) 006 08500916155 19016 5081111708, 0106 

0206 10076 01621101655. 

আমর। দ্বিতীয় বিখধুদ্ধের কালে, অনউইজ, 

বেলসেন, ভাচাউ, কনসেণ্টে শান ক্যাম্পে মারণ- 
যজ্ঞের কথ! ভেবে এখনও আতঙ্কে শিউরে উঠি । 
অথচ সার] পৃথিবীটাই এখন এক বিশাল কন- 

সেশ্ট্শান ক্যাম্প। ইথিওপিয়ায় মানুষ কি 

ভাবে মরছে । কেন মরছে ! কার দোষে মরছে ! 

জুনের প্রথম সপ্তাহের টাইম ম্যাগাজিনে যে সব 

ছবি ছাপ। হয়েছে, দেখলে মনে হবে হিটলার 

ফিরে এসেছেন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে । এক মৃত মহিলা, 

কঙ্কালসার, তাকে বসিয়ে কবরে দেবার আগে 

প্রথামত স্নান করানো হচ্ছে। একটি শিশু, দিনের 

পর দিন অনাহারে যেন বৃদ্ধ। ম্যাগাজিনের 

পাতা থেকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সভ্য 

ছুনিয়ার দিকে । অনুচ্চারিত প্রশ্নর-_ বল, তোমর] 

কি বলবে? কয়েক যোজন দূরে ভোগের 

ছুনিয়ায় বাফুনেরা লাট খাচ্ছে। মিরামি কি 
ফ্লোরিডার সমুদ্রসৈকতে স্কচের ফোয়ারা .ছুটছে। 
লাইফ ম্যাগাজিনে ইথিওপিয়ার ছবি। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৭ম সংখা 

কঙ্কালসার ম৷ সন্ত সন্তান প্রসৰ ঞকরেছেন। শিশুটি 

পড়ে আছে পায়ের ফাকে । তখনও ছিন্ন হয়মি 

নাড়ীর যোগ । পাশেই পড়ে আছে অস্ত্রোপচারের 

কাচি। তলায় ক্যাপসান, মা! যদি এবার বাচে, 

প্রস্থতীসদনে থাকার অধিকার মিলল। 

এ তো৷ চুড়ান্ত দুর্ভোগের ঘটনা । এর পাশে 

প্রতিদিন সাধারণ মানুষের জীবনে কি ঘটছে! 

মানুষ আসছে লাখে লাখে । প্রতিদিনই নব- 

জাতকের কাম! হয় এখানে না হয় ওখানে । 

অথচ জীবিকা নেই। বাসস্থান নেই। প্রচ্ছন্ন 

দাস ব্যবস। আজও চলছে। সর্বত্র শোষণ। 

নিম্পেণ। কোনও ক্রমে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে 
থাকা । শিক্ষার স্যোগ কজন গ্রহণ করতে 

পারে! কজন পায় উন্নত চিকিৎসার স্থযোগ ! 

প্যারিসের রাজপথে নতমস্তক ভিথিরী | নিউইয়কে 

হ্যপের লাইনে বেকারের দল। ইংল্যাণ্ডের 

ফুটবল সমর্থক বেলজিয়ামে গিয়ে মেরে দিয়ে এপ 

একদল নিরীহ দর্শক | ধর্মের নামে ইরানী যুবক 

ছুটছে ইরাকে জীবন দিতে । মাইনপাতা যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে হেটে যাবে এই আত্মোত্নগা 

যুবকেরা । মাইনমুক্ত ক্ষেত্রে ছুটে আপবে 
পরব ইরানী সৈন্যদল। 

মধাযুগ শেষ হয়েছে? ক্যালেগ্ডারে কত 

মাল চলেছে? রাজা, মহারাজা, ওমরাও, 

অমাত্যদের যুগ কি শেষ হল? সাধারণ মান্ধুষ 

পেষাই হচ্ছে কিসে? 
কবীর দাসজীর কি মনে হয়েছিল ! মাহষের 

নিম্পেষণ দেখে : 

চলতী চক্কী দেখিকে দিয়! কবীর! রোয়। 

ছুইপট ভীতর আয়কে সাবিত গয়। ন কোয় ॥ 

ভাই বীর বটাউআ ভরি ভরি নৈন ন রোয়। 

জাকা থা সো লে লিষা দীনহা থা দিন দোয়॥ 
বীর পথিক অমন করে অঝোরে কেঁদে! না। 

বিখ্যাত মনস্তত্ববিদ ভিক্টর ই ফ্াঙ্গল অলউইজ 



শ্রীব্ণ, ১৩৯২ ] 

থেকে কোনও ক্রমে বেচে ফিরে এসেছিলেন । 

একদিকে মৃত্য, অন্যদিকে মনন্তত্ববিদের অন্বেষা । 
মানুষকে পশুবানাবার শক্তিশালী চক্রান্ত । এস. 

এস. অফিসারের ভাইনে বামে মাথা দোলানর 
ওপর নির্ভরশীল শতশত অসহায় নরনারী শিশুর 

মরণ-বাচন। গ্যাসচেম্বারে যাবার আগে বেঁচে 
থাকার ধরন পস্তর মতো। পরিধেয়হীন উলঙ্গ 

দেহ। অনাহার। অকথ্য পরিশ্রম । চাবুক, বুটের 
লাঘি। আত্মবিশ্বাস প্রায় ভেঙে পড়ে । ভাক্তার 

ফ্রাঙ্কল শুধু দেখে চলেছেন, এই একসন্ট্রিম অবস্থায় 

বিবেকানন্দ সঙ্গীত ৪০১ 

মানুষ কি সত্যিই পণ্ড হয়ে যায় ! না, কিছু মান 

দেহসীম] লঙ্ঘন করতে পারে: ফ্রাঙ্কল লিখছেন-_ 
[51010 ০1211 005 610001060 101859108] ৪10 

100517691 001110161%50589 ০ 0)6 1169 10 & 

901000116801017 ০8101), 10 129 [909951916 0০0 

8110891 116 6০ ৫6619. স্বামীজীও তে! 

এই একই সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন--7১65৩০- 
0০ (অন্তায় অত্যাচার) না৷ হলে জগতে হিতকর 

ভাবগুলি সমাজের অন্তস্তলে সহজে প্রবেশ করতে 

পারে না)” 

বিবেকানন্দ সঙ্গীত 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইংরেজী বিভাগ, উত্তরবঙ্গ িদ্বাবিদ্যালয়। 

সপ্তধষির এক খধি তুমি ত্যাগ ও সেবার মূত্তি তুমি যে 

নররূপী ভগবান তুমি যে সচ্চিদানন্দ। 

শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি যে নরেন প্রেম ও করুণা শু বৃ 

ভক্তপ্রাণের প্রাণ। মুক্তপরমানন্দ 

ভারত-আত্মার মূর্ত বিবেক সন্গ্যাসী তুমি 
তুমি যে বিবেকানন্দ ভক্তপ্রাণের স্বামীজী বিবেকানন্দ 

তোমার রূপ 

শ্রীরতিকাস্ত ভট্টাচার্য 
সাহিত্যসেবী । 

অসীমের মাঝে অসীম তুমি 

কূপের মাঝারে অরূপ 

ক্ষদ্রের মাঝে বৃহৎ তুমি 
দুঃখেরই মাঝে সুখ । 

খণ্ডের মাঝে অখণ্ড তুমি 

মৌনের মাঝে মূক 
বন্ধনের মাঝে মুক্ত তুমি 

( প্রভু 1) এই তো৷ তোমার রূপ ॥ 



জননী সারদেশখ্বরী-- ্রীঅন্চ'নাপুরী। 
প্রাপ্তিস্থান ' শ্রীদত্যানন্দ দেবায়তন, ১, ইব্রাহিমপুর রোড, 
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। 
মূল্য $ বার টাকা । 

আলোচ্য গ্রন্থটি “শ্শ্রীপারদেশ্বরী দেবীর শত- 

বাধিকী উপলক্ষে” প্রথম প্রকাশিত। বর্তমান 
প্রকাশ ইহার ৩য় সংস্করণ। গ্রন্থটির তিনটি 

প্রকাশ-ই ইহার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক । 

স্থলেখিকা সন্গাসিনী অর্চনাপুরী মুখ্যতঃ 
পূ্বস্থরী-লিখিত আকর গ্রন্থগুলি থেকেই শ্রীশ্রীমার 

জীবনের ঘটন। পরম্পরাকে গ্রহণ করেছেন । 

স্থৃতরাং মায়ের জীবনের দিব্যলীলাকে উপলব্ধির 

জন্য লেখিকার ধ্যান ও অঙ্থভূতির স্থরকম্পন” 
আমার্দের ভাবনা ও অনুভূতিকে সহজেই উদ্বদ্ধ 

করে। 

রশ্রমার জীবনের ঘটনাবলী পূর্ব থেকে জানা 
থাকলেই লেখিকার কাব্যময় কথকতার স্থর- 

ধ্নিকে আরও উপভোগ করা যায়। প্রথম 

পাঠকের পক্ষে এই রসনিস্যন্দী কাব্য কথিকার 

আবেদন যথেষ্ট হলেও এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর 
গছ্যময় অনুসরণে কিছুটা দুরাসাধ্যত! পরিলক্ষিত 

হয়। এই বাধা দূর করার জন্যই তৃতীয় 

সংস্করণের শেষাংশে “পাঠকের স্থবিধার্থে এই 

গ্রন্থে শ্রশ্রসারদা-মার জীবনলীলার বিশেষ বিশেষ 

ঘটমাবলীর একটি সুচী সন্গিবেশিত হয়েছে।” 

কাব্যময়, প্রকাশভঙ্গিমায় ইহা একটি স্থরললিত 

গ্রন্থটির ভাষা কথিক।। টন বর্ণনার ব্যগ্রতা 

ইহাতে স্বল্প,পরিবেশ এবং পারিপাস্থিকের 
কাব্যময় অঙ্গুভবে ইহা! ধীর-গতি এবং শ্রুতিমধুর | 

৩য় সংস্করণ, পঃ২৭২। 

ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাপ্ডিত্য- 

পূর্ণ ভূমিকায় শ্রীরামরুষ্-সারদা জীবনের 
আধ্যাত্মিক মূল্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়ে 

গ্রন্থখানির গুরুত্ব আরও বর্ধিত করেছে। 

এই সংস্করণের ১৭৬ পৃষ্ঠায় “দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

যুগ”_উল্লেখ করা হয়েছে । “দ্বিতীয়” মহাযুদ্ধ 

সম্পর্কে একটু খটকা লাগে। পরবতী সংস্করণে 
এই সংশয় দুর হলে ভাল। গ্রস্থাটর শেষাংশে 

শ্রীমার উপদেশ সংকপন গ্রন্থটির উপযোগিতা! বুদ্ধি 

করেছে। ছাপ ও বাধাই ছন্দর | 

ড্র সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাজণ ইনাস্টটহ)ট ফর- এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো 

স্বামী সদাত্মাঁনজ্্-_ প্রকাশক : স্বামী সদ্বিদা- 

নন্দ, রামকুক বেদাস্ত আশ্রম, দার্রলিং__৭৩৪-১০১। 

পৃঃ১২+১১৫; মূল্য : বার টাকা । 

শীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের অন্যতম 

প্রিয় শিষা, রামকঞ্ বেদান্ত মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, 

স্বামী সদাত্মানন্দজীর ( ১৮৯৯--১৯৮৩) পুণ্য 

জীবনকাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত । শ্ররামকষ্চচরণে- 

মমপিত এই জীবন পবিত্রতার আধার- যেখানে 

দেখি ভক্তি, জ্ঞান ও সেবা তথ! নিষ্কাম কর্মের 

সমন্বয় । 

২৪ পরগনার ডায়মগ্ডহারবারের অন্তর্গত 

ঘাটেশ্বর গ্রামে এক সন্ত্ান্ত পরিবারে তার জন্ম। 

পূর্বাশ্রমে নাম ছিল চগ্ডিকাপ্রসাদ হালদার । 

পিতা অন্বিকাচরণ এবং মাত! হেমাঙ্গিনী দেবী 

উভয়েই ছিলেন একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। জনকজননীর 
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জীবনকেন্দ্রে স্থিত উচ্চাদর্শ সহজেই চত্তিক।- 
প্রাদের চরিত্রে সঞ্চারিত। বইটিতে সদাত্ম।- 

নন্দজীর জীবন চার পর্ব অথব| অধ্যায়ে বিভক্ত । 

সংসার-আশ্রমের প্রথম একুশ বছর নিয়ে এই 

জীবনের প্রারস্তিক পর্ব। অল্প বসে তিনি পিতৃ- 

মুখে শুনেছিলেন সকলের আত্মা এক, অভিন্ন। 

সেই লময় থেকেই তার চিন্ত ঈশ্বরাভিমুখী । এই 
আধ্যাত্মিক প্রবণতার মূলে একদিকে সৎ শিক্ষা ও 

সৎ পরিবেশ, অন্তদ্দিকে শুভ সংস্কার। কাথি 

রামকষ্ণ আশ্রমে যোগধ।নে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় 

পর্বের আরম্তভ। এখানেই তার দীক্ষালাত, নিঃস্বার্থ 

কর্মেরও শিক্ষা । তিন বছর পরে ২৪ বছর বয়সে 

শ্তরু হয়েছে তৃতীয় পর্ব। ষোল বছরব্যাপী এই 

তৃতীয় পর্ব কেটেছে গুক্ুপানিধ্যে, গুক্ুসেবায় এবং 

তার নির্দেশ মতো কর্মপম্পাদনে | প্রথমে ব্রহ্মচর্য, 

পরে মন্ন্যামলাভ এই পর্বে। ১৯৩৭ শ্বীষ্াৰে স্বামী 

অভেদানন্দজীর দেহত্যাগের পর বে্দোন্ত মঠ 

পরিচালনার দায়িত্ব ধাদের উপর স্বভাবতই এসে 

পড়ে, স্দাত্ানন্দজী তাঁদের অন্যতম । এই সময়ে 

অর্থাৎ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্ধে তার জীবনের চতুর্থ পর্বের 
স্থচনা। এই চতুর্থ বা শেষ পর্বের কালপরিধি 
চার দশকেরও অধিক । পর্বটির স্থচনার প্রস্ততি- 

কাল বলা যায় চার বছর ১৯৩৯--৪৩--যে-সময়ে 

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দজী বে্দৌোস্ত মঠের প্রথম অধ্যক্ষ 

রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সদাত্মানন্দজী অধ্যক্ষ 

পদে বৃত হলেন ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে; সেই সময় থেকে 
১৯৮৩ শ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর অর্থাৎ শরীরত্যাগ 

পর্বস্ত তিনি মঠাধীশ। সরলতার প্রতিমৃতি 
সদাত্মানন্দজীকে এই শেষ পর্বেও দেখি সম্পূর্ণ 

পুস্তক সমালোচনা ৪০৩ 

নিরভিমান। সতত পরহিতে রত, নিজেকে 

শশ্রঠাকুরের একান্ত অন্গগত সেবকমাত্র বোধ 

করে তিনি তখন বলতেন : ঠাকুর আমি তোমার, 

তুমি আমাকে দিয়া যাহ। করাইবে আমি তাহাই 

করিব।” 

জীবনচরিতটি তথ্যাকীর্ণ নয়। ন্ব্নপরির 

এই গ্রন্থে সদাত্মানন্মজীর বহিজীঁবনের একটি 

পরিচ্ছন্ন বূপরেখ। আমর] পাই, সেই সঙ্গে তাঁর 

অন্তজীঁবনের একটি আভাস । তীর দিনলিপি- 

সহ বিভিন্ন রচন। এবং লিখিত উপদেশ এই গ্রন্থের 

অন্ততম উল্লেখযোগ্য উপাদান । এই উপাদান 

একদিকে যেমন প্রামাণিক, অন্যদিকে তেমনই 

তার ব্যবহারও নিপুণ এবং কার্কর। 

সদাত্সানন্দবজীকে এই গ্রন্থে দেখি-_যেকথা 

আগেই বলেছি_-একাধ।রে জ্ঞানী, কর্ধযোগী ও 

ভক্তরূপে | শান্তচিত্ত এই সন্ন্যাপীর জ্ঞানের ক্লিক 

দীপ্তি প্রতিফলিত তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এই 

জ্ঞানী সাধুই আবার মেবাপরায়ণ, নিষ্ধাম কর্মী-_ 
ধার সম্পর্কে অভেদানন্দজীর একটি উক্তি : চণ্তী 

মঠের মা। আর তক্তি ছিল তাঁর সহজাত 

আন্তর সম্পদ। এই প্রদঙ্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি 

তার একটি ব্যাকুল নিবেদন উল্লেখযোগ্য : ঠাকুর 

শুধুমাত্র তোমাকে চাই, আর কিছু নহে। ঠাকুর 
শুধুমাত্র তোমাকে ভালবাসি। আর ভালবানি 
তাদের যারা তোমাকে ভালবাসে |; 

আশা কর! যায়, বইটি সন্ৃদয় তক্তিমান 
পাঠকদের সমুচিত সমাদর লাভ করবে। 

_জ্রীজ্যোতির্সয় বনু রায় 
প্রবীণ লেখক ও সাহত্য-সমালোচক 
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আসামে বন্ধাত্রীণ : শিলচর রামকৃষ্ণ 

মিশন সেবাশ্রমের মাধ্যমে কাছাড় জেলায় 

বন্যার্তদের মধ্যে চাল, শিশুথাগ্য ও কেরোসিন 

তেল বিতরণ কর। হয়। এছাড়াও তাদের মধ্যে 

বিতরণের জন্য বিমানযোগে শিলচর আশ্রমে 

পাঠানো হয়েছে £ ১০০০খানা। শাড়ি, 
খানা ধুতি, ১০০০খান! চাদর, ২০০০খানা ছেলে- 

মেয়েদের জাম।, ৫৫৫খান! বড়দের জামা, ২০০- 

থানা লুঙ্গি এবং ১০০খান। পশমী কম্বল । 

শ্রীলঙ্কা শরণাধিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগ- 

রাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রলঙ্ক। থেকে মন্দাপম্ 

শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে 

প্রাথমিক সেবাদি কার্ষ যথাযথভাবে করে চলেছে। 

এমব ছাড়াও তাদের মধ্যে বিতরণ কর! হয় 

১০)৬১২ জনের রান্না-কর। খাবার, ৮১৮২০খান। 

বান, ১৬৭খান| শার্টের কাপড়, ৩৬ ডজন 
পেন্সিল, ১০৮খানা শ্লেট ও ২৬২খানা৷ খাতা । 

বাংলাদেশে ঘুনিবাত্যাত্রাণ : সম্প্রতি 
বাংলাদেশে ঘৃণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ মারা 
যায়। শত শত ব্যক্তি গৃহহার৷ হয়ে পড়ে। 

ঢাক। রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন ও বরিশাল 

রামকষ্চ মিশনের মাধ্যমে সোনাগাজি ও ভোলা 

অঞ্চলে প্রচগ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে 

১,২০০ বাসনপন্ত্রত ৩০০ লণ্ঠন, ১৫০ খান। কম্বল, 

৩*০ খান! শাড়ি ও লুঙ্গি, ৬. খান! পুরানো 

কাপড়, ১০ ব্যাগ গু'ড়। ছুধ প্রভৃতি বিতরণ কর! 

হয়। 

১০০০ 

প্রার্থনালয়ের"দ্বারোদঘাটন 
_“১গত ১৩ জুন?১৯৮৫, রামকৃষ্ণতুমঠ ও রামরুষঃ] 
“মিশনের: অধ্যক্ষ; শ্রীমৎ স্বামী গম্তীরানন্দজী 

মহারাজ জামশেদপুর রামকৃষ্জ মিণন বিবেকানন্দ 

সোসাইটির সাকচিস্থ ছাত্রাবাসের নবনিগিত 

প্রার্থনালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন। 

উদ্বোধন-সংবাদ 
সাপ্তাহিক ॥*ধর্মীলোচনা! : সন্ধ্যারতির 

পর 'সারদানন্দ হলে" স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 

সোমবার শ্রীশ্রীরামকষচকথামৃত, স্বামী অজ্জজানন্ন 

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার শ্রমদ্ভাগবত এবং স্বামী 

সত্ব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার ্রীমদভগবদ্গীত| 

পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 

দেহত্যাগ 

অতি ছুঃখের সঙ্গে আমাদের সজ্বের তিনজন 
সন্্যাপীর দেহান্তসংবাদ জানাতে হচ্ছে এখানে : 

স্বামী শমানন্ (ভূবন মহারাজ ) গত 
৪ জুন ১৯৮৫) ছুপুর ১-৫০ মিনিটে কলিকাতা 

রামক্চ মিশন মেবাপ্রতিষ্ঠানে ৮৭ বছর বয়সে 

দেহত্যাগ করেন। হ্বৎপিণ্ডের একাংশে অকম্মাৎ 

রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হৃদ্যস্ত্রে গুরুতর চাপ প্র 

ফলে তাঁর দেহান্ত হয়। তিনি বার্ধক্যজনিত 
নানাবিধ উপনর্গে ভুগছিলেন । গত মে মাসের 

শেষের দিকে তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি হয়ে- 

ছিলেন তার পায়ে শোথের চিকিৎসার জন্য । 

তাকে উপযুক্ত চিকিৎসকদের দিয়ে মবরকমের 

চিকিৎনা করানো হয়, কিন্তু অকম্মাৎ্শেষ সময়টি 

ঘনিয়ে আমে। বেশিদিন তাঁকে রোগকষ্টে 
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ভুগতে হয়নি। অন্তিম সময় পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ 

জ্ঞান ছিল। 
১৯২২ খ্রীষ্টান্ধে তিনি হবিগঞ্জ (অধুনা বাংলা- 

দেশে ) রামরুষ্জ আশ্রম ও রামরুষ্জ মিশন সেবা- 

শ্রমে যোগদান করেন। তিনি কুলগুরুর কাছ 

থেকে মন্ত্রলাভ করেছিলেন। ১৯২৯-এ তিনি 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্বজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস- 

গ্রহণ করেন। হবিগঞ্জ রামকৃষ্জ আশ্রম ছাড়াও 
তিনি বিভিন্ন সময়ে বরানগর, রাজকোট, 

মেদিনীপুর, কীকুড়গাছি ও বারাণসী অদ্বৈত 
আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯৭১ থেকে তিনি 

বেলুড়মঠে একান্তজীবন যাপন করছিলেন। শান্ত 

ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের অরদ্ধার্থ 
ছিলেন। 

ত্বামী আশুতোধানন্দ (বটরুষ্ণ মহরাজ ) 
গত ১২ জুন, বিকাল ৩-৫৫ মিনিটে বারাণসী 

রামকষ্চ মিশন সেবাশ্রমে ৭৮ বছর বয়সে শেষ 
নিশ্বাম ত্যাগ করেন। গত ২ হ্ুন তাকে 

সেবাশ্রমে ভি করা হয় ডানদিকের অন্তরবৃদ্ধি- 

জনিত হারনিয়ার অস্ত্রোপচারের জন্য । ভাল- 

ভাবে অস্ত্রোপচার কার্ধ সম্পন্ন হলেও অস্্োপ- 

চারের কয়েকদিনের মধ্যেই তার অবস্থার দ্রুত 

অবনতি দেখা যায়। চিকিৎমকদের মবরকমের 

প্রচেষ্টা সত্বেও গ্রশান্তভাবে তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন 

হন। 

তিনি শ্রামৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 

নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২৭ গ্রীষ্টাবে 

ঢাকা রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ্খ মিশনে যোগদান 

করেন। ১৯৩৮-এ তিনি সন্্যাসগ্রহণ করেন 

শ্রৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট। 

ঢাকা মিশন ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বোন্ধে 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষ্খ মিশন এবং বারাণসী 

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী ছিলেন। তিনি 

রামকঞ্চ মঠ ও রামকৃষ্খ মিশন সংবাদ ৪০৫ 

কিছুদিন বেলুড়মঠে শ্রীশ্রঠাকুরের পুজকণড ছিলেন। 
তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য.তিনি 

সকলের প্রিয় ছিলেন । 

স্বামী উত্তমানন্দ ( সৌবেন মহারাজ ) 
গত ১৯ জুন, ভোর ৫টার সময় বারাণসী রামকৃষ্ণ 

অদ্বৈত আশ্রমে ৮৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 

গত একমাস যাবৎ তিনি মোটামুটি ভালই ছিলেন 

এবং একবার মাত্র বারাণসী সেবাশ্রমে চিকিৎসার্থ 
ভণ্তি হয়েছিলেন- -এঁকালে দেহের অনার্দ্রতা ও 

কোষ্ঠকাঠিন্তই প্রধান উপমর্গ ছিল। স্থচিকিৎসায় 

তিনি কিছু তাল হয়েও উঠেছিলেন । এমন কি 

শরীর ত্যাগের দিন তার চিরাচরিত অভ্যাস 

মতে। ভোরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি দর্শন 
করেন এবং নিজ শয়নকক্ষে ফিরে যান। কিন্তু 

তার ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ 

করতে থাকেন এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই 

সব শেষ হয়ে যায়। 

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিস্ত 

ছিলেন তিনি এবং ১৯২৪-এ কনখল রামরুষ্ণ মিশন 

সেবাশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩২-এ তিনি 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস- 

গ্রহণ করেন। বহু বছর ধরে পুরী রামকৃষ্ণ মঠ 

এবং পরে কিষাঁণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষতা 

ছাড়াও তিনি রেনুন ও বোষে রামকৃষ্ণ মঠ ও 

মিশনের কর্মী ছিলেন । ১৯৭০ থেকে তিনি 

একান্তজীবন যাপন করছিলেন । ১৯৭৬ থেকে 

এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বারাণসী 

রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বাম করছিলেন । 

অনাড়ন্বর সাধুজীবন যাপনের জন্য তিনি শ্রদ্ধার 

পাত্র ছিলেন। 

লোকান্তরিত মন্নযাসিত্রয়ের দেহনিমুক্ত আত্মা 

শ্রীরামকষ্ণচচরণে চিরশান্তি লাভ করুক--এই 

আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । 
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স্বামীজীর নামে এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
অধ্যাপক পদ 

৯ জুন ১৯৮৫, এশিয়াটিক সোসাইটির 
কাউন্সিলের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্বামী 
বিবেকানন্দের নামে ওরিয়েপ্টাল স্টাডিজের 

অধ্যাপক পদ স্ট্টি করা হবে। তারতে এই 

প্রথম স্বামীজীর নামে অধ্যাপক পদ ৃত্টি করা 
হল। এই পদটি অলঙ্কৃত করবেন বিখ্যাত ভারত- 

তত্ববিদি কানাডার টোরেন্টে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

অধ্যাপক ডঃ এ. এল. ব্যামম। উল্লেখা, 

তিনি রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন সমীক্ষায় 

আন্তর্জাতিক পর্দের সভাপতি । 

উৎসব 
রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) শ্ররামকৃষ্ণ 

আশ্রমে গত ৫-__-৭ এপ্রিল ১৯৮৫, তিনদিন ধরে 

শীপ্রঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব ও যুবসন্মেলন 
অন্ুষ্ভিত হয়। তিনদিনের বক্তাগণ ছিলেন স্বামী 
ভাগবতানন্দ, স্বামী আত্মপ্রতাননা, শ্রঅর্ধেন্দু সেন 
প্রভৃতি। যুবসম্মেলনে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদী, 
কোচবিহার, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি প্রভৃতি 

অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন । 

কসবা (দক্ষিণ কলিকাতা) শ্রীসারদা-রামরুষ্ণ 
সংঘে গত ৫--.৭ এপ্রিল, তিনদিন ধরে শ্রীরামকুষ্ণ- 

দেবের ১৫তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্যাপিত হয়। 

এই উপলক্ষে ৭ এপ্রিল, রবিবারের সভায় ভাষণ 

ধান করেন স্বামী অজজানন্দ, ডঃ নিমাইসাধন 

বন্ছ এবং ডঃ সচ্চিদামন্দ ধর । 

বিবিধ সংবাদ 

হাওড়া রামকুঞ্জ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত 

২৮ ও ২৯ এপ্রিল, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্ীশ্্ীম৷ ও স্বামীজীর 

আবির্ভীবউৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম 

দিনের সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার সভাপতিত্বে 

ভাষণদান করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও 

প্রবাজিক! প্রদীপ্তপ্রাণ।। স্বামী অপক্তানন্দের 

পৌরোহিত্যে দ্বিতীয় দিনের সভায় বক্তা! ছিলেন 

স্বামী উমানাথানন? এবং বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক 

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় । 

ভাটপাড়। (২৪ পরগনা) শ্ীরামক- 
বিবেকানন্দ সজ্ঘের উদ্যোগে গত ১, ১২ ও 

১৯ মে, তিনদিনব্যাপী শ্রীরামরষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও 

স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-উতৎ্সব এবং 

আন্তর্জাতিক যুববর্ধ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

স্থচারুব্ূপে উদ্যাপিত হয়। বিভিন্ন দিনের 

আয়োজিত সভায় বক্তা ছিলেন স্বামী ম্মরণানন্দ, 

স্বামী দিব্যানন, ডঃ: ক্ষেত্রপ্রাদ সেনশর্মী 

প্রমুখ । যুবসম্মেলনে ১৬ জন যুবক অংশগ্রহণ 

করেন। | 

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর ) পরীপ্ীরাম, 
কৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্ঘে গত ১০--১২ মে, 

তিনদিনব্যাপী শ্রীরামরুষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব 

নান। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে উদযাপিত 

হয়। বিভিন্ন দিনের বক্তাগণ ছিলেন স্বামী 

অমৃতত্বানন্দ, স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী গিরিশা- 

নন্দ, প্রত্রাজিকা বিজ্ঞানগ্রা পা, গ্রত্রাজিকা ভান্বর- 

প্রাণ। গ্রভৃতি। 



_বিশেষ দ্রষ্টব্য 
* অতপর বর্তমান প্ঠাসংখ্যা নিচে। 

* পুনমূ্ণীদ্রত অংশের পৃচ্ঠাসংখ্যা উপরে । 

৫ মুদ্রণ 

২য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা ড আশ্বিন ১৩০৭ ( পৃষ্টঠ ৪৪৯-_-৪৬০) 

সুচী: পরুলোকবাদ ( পূবানুবৃত্তি)( স্বামী সারদানন্দ লিখিত ) 

আদর্শ ও বাস্তব-(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত ) 

ভারতের জাতীয় জীবন--( স্বামী সচ্চিধানন্দ লিখিত ) 
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উন্হোষ্ধত 
২য় বর্ষ ।] ১ল। আশ্বিন। (১৩০৭ সাল) [ ১৫শ সংখ্যা 
১ আপ পুরে অত ও শি ০০০ ০০ 

পরলোকবাদ । 
স্বামী সারদানন্দ লিখিত । ] [ ২৪১ পৃষ্ঠার পর। 

পরলোকবিশ্বামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত আমরা দেখিয়া 

আসিলাম। ছিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্য কি, তাহা এখন বুঝিতে"হইবে । দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পণ্তিতগণ বলেন জাগতিক জড়শক্তিবিকাশের পশ্চাতে ইচ্ছাময় দেবত৷ সকলের কল্পনারোপ 

হইতে পরলোকবিশ্বাস শ্রোত পরিবদ্ধিত ও পূর্ণকায় হইতে পারে, কিন্তু উহার উৎপত্তির নিমিত্ত 
স্থানাস্তরে অস্বেষণ করিতে হইবে। মানবের অস্তনিহিত শ্রদ্ধ৷ ও ভালবাসাতেই উহার মূল নিবদ্ধ 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। আবহমান কাল ব্যাপিয়া মানুষ বিশেষশক্তিসম্পন্ন মানবের পুজা ও 
উপাসনা করিয়া আসিতেছে । আবহমানকাল ব্যাপিয়া সংশয়াত্মার গর্বিত মস্তক বীরনর ও 

বীরনারীর চরণপ্রান্তে লুস্তিত হইয়াছে । নামরূপলোপকরী কালাশ্বংধির সিকতাতূমিতে তাহাদের 
চরণচিহই শ্রাস্ত ভ্রাস্ত মানবের একমাত্র জীবনীশ্রয়। এ বীরোপাসনার মূল কোথায়? কোথা 
হইতে মানুষ সমেন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমশক্তিক অপর এক মগ্ুষ্কে দেব্তাজ্ঞানে পূজা করিতে এবং 

তাহার কথায় জীবন মরণ পণ করিতে শিখিল? বলিতে পার--জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বা অন্য কোন 

এক বা অধিক মানসিক শক্তিতে মোহিত ও স্তম্ভিত হওয়াই ইহার কারণ । কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান 

করিলে দেখিবে, ভালবাসাই ইহার মূল। এই অনিত্য অন্থখমর স্বার্থজীরন জগতে মানুষ 
ভালবাসারই কাঙ্গালী। কণামাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেই কষ্প্রদ দাসত্ব-শৃঙ্খলও স্থখের বলিয়! 

পরিধান করে । ভালবাসার মন্দিরেই হৃদয় মন, প্রাণ, সর্বস্ব ইচ্ছায় উত্পগীণকৃত করে । সমাজ- 

সংস্কারক ! তুমি ভাবিতেছ, কেন তোমার যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্য সকল সহ চেষ্টাতেও সমাজ- 

যনে প্রবিষ্ট হইতেছে না। ধশ্মনেত।! তোমার অশেব ডছ্যমেও সমাজে ধশ্মভাব 

উদ্দীপিত হইতেছে না দেখিয়া, তুমি ৪ ও ভগ্নোগ্ম হইতেছ। বাজনীতিজ্ঞ! 

তোমার জিহ্বা! ও লেখনী নীরব নহে, অথচ কোন ফলই পাও না। শিক্ষক! তোমার অদ্ভুত 

পাগ্ডিত্যেও ছাত্রদিগের মন ভিজিতেছে না। কারণ কি? ইহা কি কালের বিপরীতগতি অথব৷ 

অনৃষ্ঠ অথবা৷ জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে? অনুসন্ধান কর, দেখিবে জগৎ যেমন তেমনিই আছে ; কিন্তু 

নিজের ভিতর এক বৃহৎ অভাব বর্তমান। আর এই এক 'মভাবই সমস্ত শ্রম পণ্ড করিতেছে । সে 
অতাব আর কিছুই নহে; স্বার্থগন্ধহীন যথার্থ ভালবাস।, যাহ! জগতের গুরুপদবাচ্য বীরনর ও 

বীরনারীর মানসিক গঠনের প্রধান উপার্দান। একথা শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ হাসিবেন। 
বলিবেন, তবে কি জগতে সত্যের উপাসক কেহ নাই, ছিল না, এবং থাকিবে না। তালবালার 

মোহনরবে মুগ্ধ হইয়া, তবে কি ভ্রম প্রমাদ অসত্য সমূহকে সত্যামত বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে 
হইবে? কথাগুলি শুনিতে আপাততঃ অতীব মনোহর ও যুক্তিগর্ভ। কিন্তু সত্যলাতভের 
প্রধান সাধন অন্বেষণ করিয়া দেখিলে কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভিন্ন অপর কোথায় পাওয়া যায়? 

জৈষ্ঠ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ।__ব্তমান সঃ 

৭ [ পুনমুক্রপ ] 
(শ্রাবণ, ১৩৯২, গড ৪০৯) 
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মাধ্যাকধণ, ক্রমবিকাশ, জড় ও শক্তির অবিনাশিতা এবং এক শক্তির শক্তন্তরপরিণমন প্রভাতি জড় 

বিজ্ঞানের তত্ব সমূহ, দেশকীলনিযততরঙ্গায়িত চিত্রগ্রচার, এক চিত্তের চিত্তান্তরে শক্তিসংক্রা মিতা, 
সংযমসহায়ে মানসিক এক শক্তির ভিন্নরূপে পর্যযবসান, মনোনিরোধ বা সমাধিসাধনে দেশকালাতীত 

শুদ্ধসত্যে বর্তমানত। প্রভৃতি অস্তবিজ্ঞানের গভীরতর তত্বনিচয়ও মানবমনের তন্তৎ বিষয়ে দ্বার্থ- 
শন্য অনুধ্যানেই কি আবিষ্কৃত হয় নাই? দেশকালের রাজত্বে যথার্থ অনুরাগই সত্যলাভের প্রধান 

সাধন। আবার দেশকালের পারে যদি তোমার দৃষ্টি ছুটিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে দেখিবে এবং 
বুঝিবে “সত্যম্ জ্ঞানমানন্দম্ ব্রহ্ম” সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ তিনে এক এবং একে তিন। . যাহা 
সত্য, তাহাই জ্ঞান এবং তাহাই আবার আনন্দ ; এবং দেশকালমধ্যগত সত্য, জ্ঞান এবং অন্গুরাগ 
সেই অপার আনন্দের আংশিক বিকাশমাত্র ৷ 

বীরনরনাবীর পুজার কথা দুরে থাকুক। তাহাদের লোকাতীত প্রেম বজ্র স্তায় আপন 
বলে অভিমান-শুঙ্গের মস্তক চূর্ণ করিয়া মানবহৃদয়ে ভক্তি ও পূজার প্রন্রবণ খুলিয়া দিবে-_সমাজের 

ন্োত পরিবর্তন করিয়া অন্যদিকে গ্রবাহিত করিবে নাস্তিক অবিশ্বাসী ও দাস্তিকের মন্তক 

তাহাদের ইচ্ছার বিপরীতে নত করিয়া লইবে। থাকুক এখন সে সকল দেবাগ্রণী ভগবগ্প্রতী্ম 

নরনারীর কথা। ইতিহাস লহায়ে কালের নিবিড় যবনিকার অন্তরালে যতদুর দৃষ্টি করি, ততদুর 
মানব মানবের পৃজ। করিতেছে দেখিতে পাই। বহু প্রাচীন কালে মনুষা সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবিভক্ত 

ছিল। আদিম দলপতি চন্দ্র স্ধ্য বা বিশেষ কোন শক্তিমান্ পদার্থের গরসজাত এ বিশ্বাস সকল 

লে সকল দেশেই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের চন্দ্রন্থধ্যবংশোস্তব রাজাগণ, ইংলগ্ডের সূর্য্যপুত্র 

দ্রুইদ-দল এবং মিশর, জাপান, নর গয়ে ও আমেরিকার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এ বিষয় সপ্রমাণ করে। 

প্রত্যেক ধণের ভিন্ন ভিন্ন উপান্ত দেব৩। ছিল। যখন একদল অপর দলকে পরাভূত করিত, তখন 
বিজীত দলের নাম লোপ হুইয়৷ বিজেতাদের দল পুষ্ট হইত। এইরূপে একদল অন্য অনেক দলের 

উপর আধিপত্য বিস্তার করতঃ) ক্রমে এক এক জাতির স্থজন। তখন বিজেতাদলের উপাস্য 

দেবতাও দেব-দেবী উপাধি প্রাপ্ত হইয়৷ সকলের পুজনীয় হইতেন । বাইবেল পাঠে এইবপে ফ্যাভে 

দেবতার দেব-দেবত্ব-প্রাপ্তি স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। আর এক কথা, এই সকল ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেক 

ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল যে, সে তাহার দলপতির বংশজাত। সকলে এক পিত৷ মাতা হইতে উৎপন্ন 

ও এক পরিবার কেবল কালে বহুশাখা। বিভক্ত হইয়াছে মাত্র এই বিশ্বাসই আবার উক্ত দলের 

ভিতর গাঢ় একতা বন্ধন নহান্থভূতি এবং দলপতির প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাভক্তি জন্মাইবার হেতু হইত। 

এ শ্রদ্ধা ভক্তিই আবার দেহাস্তে এ সকল দলপতির পৃজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নিশ্নীণ করাইত। 
এইরূপে পুব্্ব পূর্বব পিতৃলোকের উপালন! সকল দেশে গ্রচলিত। জাপানের সিশ্টো-ধশ্শ এইরূপেই 
উপস্থিত হয়। রাজ! প্রজ। সকলেই একবংশোত্্ুত-_বাজ। কেবল তাহাদের দলপতি এবং আদি- 

পিতার নিকট বংশধর, এই বিশ্বাসই জাপাননিবাসীদদিগকে প্রত্যেক রাজার সমাধির উপর বিশাল 

মন্দির এবং ভোগরাগাদির বন্দোবন্তে প্ররোচন। জন্মায় । মিশরের বিম্ময়জনক পিরামিদ মন্দির 
এবং আমাদের পিতৃ পক্ষে-তর্পণ শ্রাদ্ধাদি এবং সমাধিস্থলে শিবস্থাপন৷ প্রভৃতি এই পিতৃউপাসনার 

পরিচায়ক | বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দলপতি, জীবৎকালে যাহার দয়। দাক্ষিণ্য বলবীর্ধ্য প্রভৃতি গুণনিচয় 

হৃদয় মনকে আকধিত করিয়। পূজা করাইত, দেহান্তে তিনি যে আদৌ থাকিলেন না, নিজদলের 
(৬৭তম ব্' ৭ম সংখ্যা, পুঃ ৪৯০) 
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মঙ্গলামঙ্গলের সহায়তা করিতেছেন না, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাস একথ। মানবমনে কখনই স্থান দানে 
সমর্থ নয়। জগতের ধন্মেতিহাস- পর্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে কোনরূপ 

উপাসন! প্রচলনের পূর্বে এই পিতৃউপাসন। বিশেষরূপে প্রচলিত। কোনরূপ দেব-দেবীর 
উপীসনা শিখিবার পূর্বেই, হ্ৃদগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মানবকে তাহার পূর্বপুরুষদের উপাসনা! 
করিতে শিখাইয়াছে। অতএব পরলোকবিশ্বাস শ্োত যে এই পিতৃউপাসনা দ্বার দিয় ভালবাসা! 
হইতে সমুখিত, এ বিষয়ে আর সনোহ নাই। 

পিতৃউপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়। আমর! তৃতীয় শ্রেণীর পত্তিত- 
গণের মতাহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পিতৃউপাসনার মূল যে কেবল এই আলোকীধারের সন্মিলন- 
ভূমি কল্পনারাজ্যে, একথা জগতের ধর্েতিহাস সপ্রমাণ করে না। মিশরের ইতিবৃত্তপাঠে 
অবগত হুই, পিতৃপুরুষদের “কা” নামক ুম্ত্রশরীর জীবিতসম্মুখে আবিভূত হইতেছে, ভোগরাগ 
দিবার নিমিত্ত অন্থরোধ করিতেছে, সন্মান উপাসনা না করিলে ধ্বংম করিব” বলিয়া ভয় 
দেখাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত সপ্তম ব্রাহ্ষণে দেখিতে পাঁওয়! যায়, উদ্দালকারুণি 
রাজ! জনকের সভায় ব্র্ধবিদ্ যাজ্ঞবন্যকে বলিতেছেন, মন্তরনিবাসী পতঞ্চলপুত্র কাপ্যের বনিতাতে 
গন্ধর্ধবের আবেশ হইয়াছিল এবং তত্রস্থ যাঞ্জিকদিগকে গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন কলের জিজ্ঞাসা ও 

মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল। অন্যান্য ধর্শগ্রস্থেও এইরূপ প্রেতাত্মার আবির্ভাব পাঠ করা যায়। 

অপবিভ্র মনের নিকট যেমন দুক়্ৃতকারী অশুচি প্রেতাত্মা সম্মুখীন হয়, সেইরূপ পবিভ্র মানবের 
সম্মুখে শুচি শুভকারী প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথাও শুনিতে পাওয়। যায়। বিজ্ঞানপ্রধান ইংলগ 

আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সমূহেও এ বিষয়ের অনেক অন্নুপন্ধান হইতেছে এবং অনেকে প্রেতাত্মার 
সন্দর্শনে পরলোকান্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইতেছে। দেশীয় 'ও বিদেশীয় কয়েকজন ধীর বিদ্বান, 
ধান্মিক ও সত্যপ্রিয় বন্ধুও লেখককে বিশ্বস্তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, তাহার! প্রেতাত্মার সন্দর্শন 
লাভে সমর্থ হুইয়াছেন। প্রেতাত্মার যথার্থ সন্দর্শনেই হউক, অথবা ভক্তি ভালবাস। প্রণো দিত 
ছায়াময়ী কল্পনা সহায়েই হউক, মানবমনে পরলোকবিশ্বাস-বীজ প্রথম উৎপন্ন হয়, ইহাই ছিতীয় 
শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মত | 

শেষ শ্রেণীর পণ্ডিতের বলেন, পুরাণেতিহাস অবলম্বনে মানবন্থষ্টির সর্ববাদিস্তর স্পর্শ 
করা কখনই সম্ভবপর নয়। যদি শিক্ষা ও কন্ম সহায়ে মানবের উন্নতি ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের 
ধীর বিকাশ যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শত শত বর্ধ যে সে পিতৃউপাসন! বা জড় ও জড়শক্তিতে 
ইচ্ছাময় চৈতন্তারোপপূর্ব্বক তত্তৎ পদার্থের উপাসনা না করিয়! দিন যাপন করিয়াছে, এ বিষয়ে 
আর সন্দেহ থাকে না। পরলোকবিশ্বাস-বীজ কি তৎসময়ে তাহার মনে বিন্দুমান্রও ছিল ন। বা 
উক্ত বিশ্বাস থাকিবার কোনক্ষপ কারণ কি আমরা৷ এখান হইতে দৃষ্টিগোচরে আনিতে পারি না? 
এমন কোন বৃত্তি কি মানবমনে বিদ্যমান দেখি না, যাহা তখনও যেমন, এখনও সেইভাবে বর্তমান 
এবং তাহা হইতে কি এ বিশ্বাস-বীজ বিকশিত হইবার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না? দূরগামী 
করনাবাহনে তৎকালীন মানবমনে নিত্রা, স্বপ্ন ও নুযুপ্তি অবস্থার নৃতনত্ব অলৌকিকত্ব এবং গুরুত্বের 
বিষয় ভাবিয়া। দেখিবার পূর্বে প্রলয়ান্তে প্রথম স্ট্টিবিকাশ একবার শান্ত নহায়ে আলোচনা৷ করা 

| 
ও (শ্রাবণ, ১৩৯২, প:8 ৪২৯৯) 



২৫২ উদ্বোধন [ ২য় ব্য-_-১৫শ নংখ্য। 

প্রলয়নিশ। অবসানপ্রায় ৷ জলধির অবাতক্ষু স্তিমিত সলিলরাশির ন্তায় বিচিত্রনামরূপধারী 

মায়! বা সজনী শক্তি এক্ষণে অগ্রতর্ক অবিজ্ঞেয় প্রন্থপ্তন্তায় অবস্থিত, দেশকালাবলম্বনে নিয়ত 

ঘূর্ণায়মান অনন্ত কোটা ব্রদ্মাণ্ড সমূহের গতিজনিত গগনব্যাপী জি্ধ গম্ভীর ঘোষ এখন স্থির, শাস্ত, 
ওনিস্তব্ধ। বূপরসার্দির মোহন স্পর্শ নীরব ও কারণলীন। দেশ, কালের প্রচার নাই। তৃত 
ভবিষ্যৎ অনন্ত বর্তমানে শয়িত। অনস্ত মন অনন্ত সমাধিমগ্ন। লীলাময়ের লীলাবিলাসে, সহস। 

চেতনের কোমলম্পর্শে প্রকৃতিশক্তি কম্পিত ও জাগরিত হইল। ম্পন্দনবাত এক হইতে ছুই, 

ছুই হইতে বনুভাব, ধারণ করিল। দেশ, কাল এবং কাধ্যকারণ-ধার। প্রবাহিত হইল। ক্রমে 

কম্পন হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ বা পদার্থের তরলীভূত অবস্থা এবং তাহা হইতে ক্ষিতি 
ব৷ পদার্থের দৃঢকঠিনাবস্থার ক্রমবিকাশ উপস্থিত হইল। যুগের পর যুগ ছুটিল__অনস্ত গগন 
নিত্য নৃতন নূতন গ্রহ নক্ষত্র হূর্ধ্য খচিত হইতে লাগিল। তাহার কতকাল পরে, আবার 

শশ্যন্তামল। বন্থন্ধর1! নীহারাবগুনে সুন্দর সাজে প্রথম মানবকে কোলে লইয়। উপবিষ্ট হইলেন। 

বায়ু, তেজ প্রতৃতি জাগতিক শক্তিনিচয় কখন কোমল, কখন বা কঠোর স্পর্শে, শীত উষ্ণ, স্থখ 

দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ। প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং অভাব বোধ করাইয়! মানব শিশুর শিক্ষা এবং বৃত্তি- 

বিকাশ-কার্ধয গ্রহণ করিল। অভাব বোধে উচ্চমের আবির্ভাব হইল। আবার উদ্ধমের অবসানে 

দিনান্তে স্থুখময়ী নিদ্র। আসিয়। নাহ জগতের নামরূপাবরণকারী নিশার ন্যায় নবীন মানবের 

অন্তর্জগতের বৃত্তি সমুদায় মোহময় আবরণে আবরিত করিল। তখন কোথায় বা মনঃ-প্রচার, 

কোথাস্ন বা ইন্দরিয়-প্রচার-__স্থৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত স্তব্ধ নিম্পন্দ রহিল এবং ভিতরে চেতন পুরুষ, 
যিনি শবীর ও ইন্দ্রিয় সহায়ে এতক্ষণ বাহিরের রূপরসার্দি অনুভব করিতেছিলেন, যেন কোন 

এক নৃতন রাজ্যে উপনীত হইলেন। সে রাজ্যের অধীশ্বরী ছায়াকায়৷ স্বপ্ন দেবী। কুহকিনী 
বাপন। এবং কল্পনা তাহার চিরসঙ্গিনী। দেশ, কাল, কাধ্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি নিয়ম সকল 

তাহাদের মোহন রবে ও মধুর স্পর্শে ঘৃণিত, আকুষ্চিত, প্রসারিত এবং কখন বা এককালে লুপ্ত 

হইয়া যায়। তাহাদের ইঙ্গিতে বায়সকঠে শুদ্ধ তান লয় সমুদিত হইয়া প্রাণ মোহিত করে, 

কুরূপ সুর্ূপ, অলব্ধ লব্ধ এবং অসম্ভব কোথ| হইতে সম্ভবপর অনুভূত হয়, আবার কখন বা 

সামান্য পিপীলিক। দংশনও ব্যান্রাদি-আক্রমণের ন্যায় ভীষণ প্রতীয়মান হইয়! আতঙ্কে প্রাণ 

শিহরিয়! উঠে। নিদ্রাভঙ্গে এ সকল ছায়ার শাসন কোথায় লুকায়, তাহার কোন নিদর্শনই 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সকলই অলীক ইন্ত্রজালতুল্য প্রতীয়মান হয়। এইরূপে নিদ্রার পর 

জাগরণ এবং জাগরণের পর নিদ্রার অধিকার প্রত্যহ আসিয়! উপস্থিত হয়। জাগরণ সময়ে 

স্বপ্রস্থৃতি আসিয়া আবার নবীন মানবকে চিন্তান্বিত করে । সে ভাবিতে থাকে-_রান্ত্রিকালে যে 

সকল সুন্দর দেশে ভ্রমণ করিলাম, হ্ন্দর নরনারীর সহিত আলাপ করিলাম, স্থন্দর বা ভীষণ 

দৃশ্ত সমূহ দর্শন কগিলাম, সে সব কোথায়, কোন রাগ্যে। স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় ও বিশ্বাসপ্রবণ 

তাহার হৃদয়ে একথা তখন উদ্দিত হয় না যে, সে সকল অলীক কর্পনাপ্রস্তত। সে ভাবে 
জাগরণ কালের দৃশ্তাচ্ছভূত পদার্থ সমূহের ন্যায় সে সকলও সত্য-_কোন না কোন স্থানে আছে, 
যথায় সে কোন প্রকারে উপনীত হইয়াছিল। ইহলোকে সে সকল দেখিতে না পাওয়ায় তাহার 

মনে সহজেই উদয় হয় যে, তবে দৃশ্ঠমান এই লোক ভিন্ন অপর একটা আছে, ষথায় সে সময়ে সময়ে 
(৮৭তম ব্য, এম সংখ্যাঃ প৪ ৪৯৯) 
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গমন করিয়। থাকে। এইরূপে স্বপ্রান্থভূত্ত বিষয় সমূহ হইতেই পরলোকে বিশ্বাস তাহার মনে 
ধীরে ধীরে অস্কুরিত, বদ্ধিত ও কালে দৃঢ়প্রোথিত হয়। 

পূর্বোক্ত তিন মতের মধ্যে বিচার করিতে হইলে ্বপ্রদৃষ্টজগৎ্ হইতে মীনবমনে পরলোক- 
বিশ্বাসের ধীরবিস্তার যুক্ততর এবং সম্ভবপর বলিয়! প্রতীয়মান হয়, ইহা আর বলিয়া দিতে 

হইবে না । তবে এই প্রকারে বিশ্বাস-বীজ অন্করিত হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় মতোক্ত প্রকারে যে 
ইহা কালে বন্ধিত ও পুষ্টকায় হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। [ ক্রমশঃ ] 

আদর্শ ও বাস্তব। 
স্বামী শুন্ধানন্দ লিখিত । 

মানুষের আশা অনেক, মান্থষ চায় অনেক । মানুষ ধরাকে স্বর্গ করিতে চায়, আপনাকে 

দেবতা, এমন কি, ঈশ্বর করিতে । চায় পদে পদে সে তাহার বিপরীত দেখিলেও, পদে পদে সে 
তগ্রাশ হইলেও, তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না । কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস,*ততক্ষণ আশ, কিন্তু এ 

আশা বুঝি শ্বাস বিগত হইলেও যায় না ; দেহ/ভম্মধূলিতে£পরিণত হইবার পরও বুঝি সেই ধূলি- 
রাঁশি হইতে উত্থিতঃহইয়া আত্মা কি একটা অনন্ত আকাজ্ষায় আবার নবোগ্চমেংনব কলেবর 

পরিগ্রহ করে৷ মানুষ তুঙ্গগিরিশৃঙ্গষাত্রী পথিক ' পর্ববতের এক শৃঙ্গে উঠিলে দেখিতে পায়, সম্মুখে 

আর এক শৃঙ্গ। এইরূপে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ--অত্তি দুরে -সেই স্ধাধবল- হিমানীমণ্তিত অভ্রভেদী 
সর্বোচ্চ চুড়া--যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় অথবা স্বপ্নের ন্যায়_-যেন স্বর্গের সহিত-_-কি এক গভীর 
রহস্যময় রাজোর সহিত-_মিশিয়া রহিয়াছে । পথিক তাহাই 'দেখে__-তাহার মনোহারিত্বে কখন 

আনন্দে নাচিয়া উঠে, আত্মহার! হয়, আবার “কখন বা তাহার অনধিগম্যত্ব কল্পনা করিয়া দুঃখে 
ভ্রি়মান হয়। অথবা সে যেন উত্তর-পশ্চিম পথের ( ০:৮-/5৪ 648588০ ) আবিষ্কারক- 

পদাকাজ্কী। কত বৃহৎ অর্ণবপোত, কত নরনারী এই ছুরাকাজ্ষাবশে তুষারপ্রদেশে তুষার- 

সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? তবু অপরে সেইঠুহ্থনিশ্চিতমৃত্যু প্রদেশে যাইতে উদ্যত । 

ইহাই- মানবজীবনের গভীর প্রহেলিকা। ইহা কি আলেয়ার অন্ুনরণ অথব! বিকট উন্মত্ত ? 

মানবজীবন কি বিয়োগান্ত নাটক__না৷ মিলনাস্ত ? অথবা গভীর মহাশূন্যে মহানির্ববাণই জীবনের 
নিশ্চিত ও পরমগ্রীর্থনীয় পরিণতি ? 

মানুষ, আশাসম্থল মানুষ, এ গভীর প্রশ্নের উত্তর দাও । ইহার উত্তরেই তোমার জীবন 

মরণ নির্ভর করিতেছে । 

মান্থষের দুইটা চক্ষু ছাড়া আর একটা চক্ষু আছে। সেই চক্ষু সকলেরই আছে, তবে 
অল্লাধিক প্রস্ফুটিত। সেই চক্ষে মান্য বর্তমানের ঘন কুহেলিকা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের গভীর- .. 

গর্ভস্থ রত্বরাজি অবলোকন করে ও তত্প্রতি তৃষাদ্বিত হয়। আর এই ছুইটা চক্ষু? এই ছুইটা 
দেখে--বর্তমান, দেখে কেবল সম্মুখদেশের ক্ষুদ্র অংশ, আর তাহাকেই বাস্তব বলিয়। অতি যত্বে 

পোষণ করে । কিন্তু কে বলিতে পারে-_আজ যাহা। ভবিষ্যৎ, কাল তাহা বর্তমান হুইবে না? ': 
কে বলিতে পারে-_আজ যাহা! প্রার্থনীয় রহিয়াছে, কাল তাহা! লব্ধ হইবে না? কে বলিতে পারে 
আজ যাহা 'দূরাৎ হুদুরে” কাল তাহ! “তদিহাস্তিকে চ* হইবে না ? 

(শ্রাবণ, ১৩৯২, প:৪6 ৪৯৩) 



২৫৪ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ---১৫শ সংখ্যা 

জগতেব ইতিহাস-_অক্সসংখ্যক স্বপ্রত্রষ্টার ইতিহাস । ঈশা বুদ্ধ, কৃষ্ণ, চৈতন্য আদি এক 

একজন ্বপ্রতরষ্টা ৷ তাহাদের স্বপ্ন- লক্ষ লক্ষ জাগ্রদভিমানিগণের কার্যের প্ররোচক। তীহারা 
স্বপ্নে ভবিষ্যতের চিত্র দেখেন, দেখিয়া তাহাই উচ্চরৰে ঘোষণা করেন । তাহাদের মত যোগনিজ্রার 

আবেশ ধাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে আসিয়াছে, তাহারাই সেই হ্বপ্নগুলির কিয়ৎ পরিমাণ মন্ম 
উদঘাটন করেন-_-করিয়! জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণকে প্রচার করেন। কিন্তু তাহার। 

অন্ততঃ তাহাদের সময়ে উন্মত্ত বিবেচিত, উপেক্ষিত, ভ্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ বা! নাস্তিকাপবাদে উপহৃসিত। 
তাই সময়ে সময়ে চিত্তে সংশয় হয়-_স্বপ্র বেশী বাস্তব, অথব। এই বাস্তব বলিয়। প্রতীত বস্ 

সমুদ্য়ই বাস্তব? তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাকে তুমি বাস্তব বলিয়া, আর সকলকে আদর্শ, 

কাল্পনিক বা আকাশকুস্থম নামে অভিহিত করিয়া থাক। তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই 
প্রাকৃতিক, সম্ভব, সহজাবস্থা, আর সব অপ্রারৃতিক, অসম্ভব, কৃত্রিমাবস্থ।_তুমি এ বিভাগপ্রণালী 

কোথা হইতে শিখিলে? ন্থার্থমলিন মনোমুকুরে সত্যস্থ্য কখনই প্রতিভাত হইবে না । আমার 

যাহা লাভের শক্তি নাই, তাহা অসম্ভব নহে । বরং “অসম্ভব” শবটীকে প্রাজ্ঞদিগের অভিধান 

হইতে উঠাইয়। দিয়। কাধ্য কর, দেখ, জগতে কি যুগাস্তর উপস্থিত হয়! 

এতিহাসিক, প্রকুত জগতের ইতিহাসের তত্ব বল দেখি, প্রাণিতত্ববিৎ, প্রাণিগণের স্বরূপতত্ব 
বল দেখি, আর যেখানে যত প্ররুত বৈজ্ঞানিক আছ, সকলেই স্ব-স্ব বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দেও দেখি, 

কেমন আদর্শের উপর বিশ্বাস, আদর্শকে বাস্তব বলিয়। বিশ্বাস হয় কি ন।? 

সকলের উপর, হে ক্রমোন্নতিবাদিন্, তোমার কি সাক্ষ্য? ক্রমোন্নতির গতি কি এক স্থানে 
স্থগিত হইয়া যাইবে ? না, তা ত কখনই হইতে পারে না । যত উন্নতি, তত গতি, তত বেগে গতি, 
তত অতৃপ্তি, তত আকাক্ষা--পরমাদর্শে পরিণতিতেই শাস্তি । 

আর হে বিভিন্ন জগদ্িষ্নেষণকারী পণ্ডিতগণ ! যেখানে কোন ঘটনা প্রাণের এই গভীর 

আকাজ্ষার- প্রাণের এই সুস্পষ্ট ধ্বনির অন্থমোদন না দেয়, সেখানে গব্বিত ন! হইয়া নিউটনের 
সহিত সমস্বরে বিনীতভাবে বল, আমার অজ্ঞাত ঘটনা এখনও অনেক আছে-জ্ঞাতের সহিত 

তুলনায় অজ্ঞাতই সব।” সেই সামান্য জ্ঞাত ঘটনার প্রমাণে এই সার্বজনীন হৃদয়োখিত ধ্বনির 
অপলাপ করিও ন1। ৰ 

উন্নতি-_উন্নতিই জগতের নিয়ম । গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু । গতিশীল আক্রমণকারীর 

ন্যায়, নিজভূমিতে দৃঢ় বলিয়া আক্রমণে সাহসী ? আর স্থিতিশীলের নিজভূমি-রক্ষণেই সমস্ত শক্তির 
বিনিয়োগে ছুর্বলতার পরিচয় । 

আদর্শ অবস্থালাভ সন্ভব--এই দৃ়বিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বাস যাহার 
আছে, তাহার সব আছে ; যাহার নাই, তাহার কিছুই নাই । আদর্শ অবস্থা লাভ সম্ভব-_-অবশ্ই 
সম্ভব। কোটি কোটি পরাজয়ও আদর্শলাভের অপস্ভবনীয়তার উদ্দাহরণ হইতে পারে না। জগতে 

মহাপুরুষ, ঈশ্বরাবতারগণ আসিয়া এই আদর্শাবস্থা দেখাইয়া যান-_দেখাইয়া যান, “দেখ, দেখ 
সকলে, আমি এই অবস্থা লাভ করিয়াছি :£_ 

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তং আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ।, 
আমি পাপ তাপ ম্বত্যু ছূর্ধলতা সকলকেই পরাজয় করিয়াছি। আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি 

শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত,_-শিবোহহং শিবোহহুম্।” 
(৬খতম বধ থম সংখ্যাঃ প-$ ৪১৪) 



ভারতের জাতীয় জীবন । 
(স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত । ) 

অনন্ত জলধি বক্ষে ছোট বড় কত তরঙ্গ ওঠে, খেল! করে, আবার জলের বিশ্ব জলে লয় 

পায়। জলরাশি-সমষ্টির সহিত ব্যষ্টি জলকণার সম্বন্ধ, কতদূর আদান-প্রদান, গধ্বিত মানব তাহা 
জানিবার চেষ্টা করে না--করিবার শক্তিও নাই। জড় ছাড়িয়া উদ্তিজ্জগতে আসিলে, অগ্জানের 

আবরণ ক্রমে সরিতে থাকে ; এখানেও আলোয় আধার মিশ্রিত । প্রা ণীজগতে, পণ্ড, বিশেষতঃ মানুষ 

সমাজে, একের সহিত অন্যের সম্পর্ক, সকলের মধ্যে অন্যান নির্ভরতা, প্রত্যেকের এক একটা ভিন্ন 

উদ্দেশ্ট লইয়া আসা, তাহার পরিপুষ্টি ও সফলতা, শেষে অপরের মধ্যে সেই উদ্দেশ্ঠয বিস্তার, 

নিজের যা কিছু ছিল পরকে দিয়া স্বার্থত্যাগজনিত স্থখশান্তির ক্রোড়ে চির বিশ্রাম, সমস্তির মহান্ 

উদ্দেশ্বার সহিত ব্যট্টির সাদর পরিণয়, প্রতিপদে স্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইবে । একটা ক্ষদ্রাদপি ক্ষুদ্র 

বালুকাকণা স্থানাস্তরিত কর--অসীম জড়বিশ্বের গতিসাম্য অনস্ত কালের জন্য ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। 

এ নগণ্য কীট আজ মরিয়! গেল, অতীতের কত দিন হইতে তাহার আয়োজন চলিয়া আসিতেছে । 

বিশেষ উদ্দেশ্ট লইয়া জন্ম, শৈশবে সেই উদ্দেশ্ঠর সাধনোপযোগী শরীরগঠন, যৌবনে তাহার 

পরিস্কুরণ, বার্ধক্যে তাহার বিস্তার, অস্তে কাজ সারিয়। বশ্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ,_এই 

অবস্থাসমূহের একীকরণের নাম জীবন। বীজ রোপিত হইল ; ক্রমে অঙ্কুর, ছোট গাছ, বড় 

গাছ, ডাল, পাত। ; ফুল এখন ফোটে নাই, ফোটাইবে বলিয়৷ বৃক্ষ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যক্ষ তছুপযোগী 

ভাবে গঠিত করিতেছে ; এই বৃক্ষের শৈশবাবস্থা। ছ্িতীয় অবস্থা,_বুক্ষ ফুল ফলে শোভিত, 

পু্পসৌন্দ্যে ভাবুকের প্রাণ আলো করিয়া, সৌরভে অবণ্যানী মাতোয়ারা, ফলদানে ক্ষুধিতের 

বুহুক্ষা তৃপ্ত করিয়া, বৃক্ষজীবনের উদ্দেশ্ট সার্থক করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একবীজ হইতে সহন্র, 

অধুত ভাবী বৃক্ষের বীজ উপ্ত, একদিকে এক কেন্দ্রে যে উদ্দেশ সফলীকৃত, অন্যদিকে শত কেন্দ্রে 

সে উদ্দেশ্থট্র ভবিষ্যৎ বিস্তারের দ্বার উন্ুক্ত। অবশেষে নাশ- বৃক্ষজীবনের শেষ যবনিকা। 

শৈশবে আহার বিহারে স্বভাবচিহ্নিত পথে স্ব স্ব শরীর গঠন, যৌবনে আত্মরক্ষা, পরস্পরের 

সহিত মিত্রভাবে মিলন ও শক্রভাবে সবিদ্বেষ সংখর্ধণ, প্রধানতঃ সন্তানোৎপদন দ্বারা, পাশবিক 

কেবলমাত্র কায়িক, কুন্রাপি স্বল্লাধিক মানসিক শক্তির বিকাশ ও বিস্তার, পরব্তাঁ পুত্রপৌত্রাছ্য- 
পত্যবর্গে সেই শক্তির বীজ পরিচালিত করিয়। বার্দক্যে অন্তর্দান, এই কল দেখিয়। আধুনিক 
চিন্তাশীল পণ্তিতমগণ্ডলী পশ্তজীবনে কোন না কোন উদ্দেশ্ঠর ধারাবাহিক ত্রমোন্নতি নিশ্চিত 

বলিয়। স্থির করিতেছেন । 

মাহ্ছষের মহত্ব, ইন্িয়গ্রাহ্য বিষয় পশ্চাৎ রাখিয়া! অতীন্দ্রিয় চিত্ত ও চিদাকাশে বিচরণ 

করিবার শক্তিতে । পর! ও অপরা-বিষ্াা ইন্দ্িয়াতীত জগতের বিষয়। অপরা-বিষ্ঠা অনেক 

সময় কশ্মেন্দ্িয়ের বিষন্ন লইয়। নাড়া চাড়। করে, কিন্তু তাহার চরম উতৎ্কর্ষ মানসিক বৃত্তির 

উদ্বোধনে । পরা-বিষ্/ “যতো! বাচো৷ নিবর্থন্তে অগ্রাপ্য মনস। সহ” সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ধাহার 

(শ্রাবণ, ১৩৯২,প:। ৪৯৫) 
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জীবনের উদ্দেস্ট শরীরবুদ্ধি ছাড়িয়া মন ও অধ্যাত্মজ্ঞানরাজ্যে যত দূর অগ্রসর, তিনি তত অধিক 
মানুষ নামাহ্। 

বৈষম্যে ্থত্, জীবন ; সমতায় নাশ, মৃত্যু-_না অমরত্ব । আজ যদি সকল স্থানে শক্তির 
ওজন সমান হইত, জগতে গতি বলিয়া কিছুই থাকিত না। স্থুল প্রকৃতির পশ্চাৎ বিরাট মনোময় 
স্ুঙ্ম জগ্খ অবস্থিত; তোমার, আমার প্রত্যেকের মন সেই বিরাটের এক একটা অংশ? চিন্ত। 

সমুদয় সেই অংশের, হুদে তরঙ্গের ন্যায়, অবস্থাভেদ । নির্ববাত শাস্ত জলে কি ঢেউ ওঠে? সকলেরই 
চিন্তা যদি এক ও একতাবাপন্ন হয়, আর চিন্ত। বলিয়া কিছুই রহিবে না ; চেতন মৃত্তি জড় পুত্তলিকায় 

পরিণত হইবে। ব্যক্তিগত রুচি-পার্থক্য এই বৈষম্য-নীতির ফল। সংসারবাদ্দী আমর] ; বহু জন্মাস্তরে 

বার বার যে উদেশ্তপথে জীবন চালিত হইয়াছে, এ জীবনও ্বতঃ, আমার প্রতিকূল চেষ্টা সত্বেও, 
সেই দিকে ছুটিবে । ছেলেবেলা থেকে কেউ গান ভালবাসে, সহজে স্বরতালের সামগ্স্য বোঝে ; অন্য 

একজনের কাছে গ্বরব্বকণান্থকারী মোহিনী গীতলহরী বৃশ্চিক-দংশন, সারা! জীবনটা গল! সাধিয়াও 
“সা*র মাত্র ঠিক হলো ন। | দিনে এক ঘণ্টা পড়িয়! স্ববৌধ পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান পাইল ; শত চেষ্টা, 
কত স্ববিধা, কত প্রীতি, তাহার প্রতিদান, “গুরু মহাশয় মরিলে গুরুমহাশয় হবে, বাব না মলে 

নিস্তার নাই”। গাছতলায় থাকা, সন্গ্যাস আমার সক্, হাজার অর্থের প্রলোভনে তাহা ছুটিবে না। 

বেশী টানিলে ছিড়িয়৷ যাইবে । আমার মত, তোমার হইতে ভিন্ন ; তোমার য। ভাল লাগে, জোর 

করিয়৷ আমায় দিতে এলে, সদিচ্ছার পরিবর্তে অপমাননা, অমৃতের স্থলে বিষ উঠিবে। মান্ষকে 
উন্নত করিতে হইলে, তাহার রুচি-বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, “তুমি যা ক'চ্ছ সব তুল, আর 
আমি যা »লছি শব ঠিক”, ইত্যাদি স্পর্ধা বাক্যের আশ্রয় না করিয়া, সে যে পথে এত দিন চলিয়। 
আসিতেছে সেই পথই বজায় রাখিয়া, আন্তে আস্তে উন্নতির সোপান দেখাইতে হইবে। 

মহাপুরুষেরা বলেন, সকল বৈষম্যের শেষ সীমা এক। ভূতপৃথগ.ভাবমেকস্থমন্থুপশ্ততি যিনি, 

তিনিই সদাচাধ্য । 

জীবনোদ্দেশ্যের ব্যক্তিগত বৈষম্যের ন্যায় জাতিগত বৈষম্য আছে। পাশ্চাত্য জাতির 

জীবনোদোশ্য অপরা-বিদ্যা, ভারতবাসীর জাতীয়-জীবন পরা-বিষ্ভার সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত | 
ভারতবধে যত ধশ্মীলোচনা, যত ধন্মসন্প্রদায়, যত দিগ্িজয়ী ধর্শীচার্য্যের অভ্যুত্থান, এপ কুত্রাপি 
নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। ভারতবাসী 
ধর্দকথায় উৎসাহিত। এখানে সামাজিক উন্নতি, বা আর যা কিছু বল, ধর্মের মধ্য দিয়! । 

ইংলগ্ডের নিম্নতম কৃষক পর্যন্ত রাজনীতি-আকাশের ক্ষুদ্রতম মেঘখণ্ডের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ; 

জিজ্ঞাস! কর, কোন্ দলের হাতে শাসন ভার, সে নিজে কোন্ দলের পক্ষে, তৎক্ষণাৎ বলিয়। 

দিবে। আমাদিগের দেশের সাধারণ লৌকের এ সমস্ত বিষয়ে নিষ্ঠা নাই, কোনই খবর রাখে ন!। 

কিন্তু সে দিন চিকাগে। শহরে এক মহতী ধম্মসভা হইয়। গিয়াছে, মে সভায় তাহাদের দেশের এক 

নিঃসম্বল সন্গাসী আপনার অপ্রতিম প্রতিভাবলে শত বাধা বিশ্ব অতিক্রান্ত হইয়া, বিধন্ম্ণ যবনের 

মধ্যে তাহাদের সনাতন ধর্মের জয়পতাকা৷ প্রোথিত করিয়াছেন, এ খবর কুটারবাসীর মুখ হইতে 

গ্রাসাদান্তপুরীব্রুদ্ধ মহিলাগণের, সকলের মুখে । জাতীয়-জীবন-যন্ত্র কোন্ স্বরে বাধা, ইহা! হইতে 

অনুমেয় । | 
(৬৭তম ব্+ ৭ম সংখ্যা, প:ঃ ৪১৬ ) 
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দিব্য বাণা 

যদ ধর্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভণকর- 

স্তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ। 
সতাং ধাতা শ্যচ্ছে! নিগমগ্ণগীতো! ব্রজপাতিঃ, 
শরণ্যে লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ 

-_জ্রীশঙ্করাচার্ষ 

--ধর্মমানি যখনই জগৎকে বিভ্রস্ত করেছে, স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও তখনই যিনি 
লোকনায়করূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মমর্যাদ! রক্ষ। করেছেন,_-যিনি সংলারে সকল মঙ্গলের ধাতা, 
ধিনি পবিজ্র নির্মল, নিগমাদি শান্ত ধার গুণগীতে মুখর, সর্বাশ্রয় মেই লোকনাথ ব্রজপতি কৃষ্ণ 
আমার নয়শপথে আস্থন । 



€থাপ্রপঙ্গে 

'মত্বঃ সর্বং প্রবর্ততে 

তগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : 'গীতা৷ সব 
শাস্ত্রের সার | বিশ্বের অধ্যাত্ম-সাহিত্যে গীতার 

তুলনা নাই। গীতার সশ্রদ্ধ অনুশীলনে সংসারের 
যাবতীয় সমন্তার পথ খু'জিয়া পাওয়া যায়-- 

মংসারকে বন্ধন মনে না হইয়া, আত্মজ্ঞান লাভের 

জন্য মহীস্যোৌগ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। 
সংসার-কুরুক্ষেত্র তখন নিছক যুদ্ধ-ভুমিই নহে”_ 

প্রীভগবানের কঠোদ্গীত সঙ্গীতে মুখর মহোথ্সব- 

ক্ষেত্র হইয়া দীড়ায়। গীতা ভবদ্ধেষিণী। গীতা 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী-শরীর।_গীতার মন্ত্র 

ধ্বনিতে তাহারই হ্ৃৎস্পন্দন | স্বামী বিবেকাননোর 

ভাষায়__উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্বের 

কুহ্মরাজি চয়ন করিয়া গীতার্ধপ এই স্বঘৃশ্ত মাল্য 

গ্রথিত হইয়াছে ।, 

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী যত উপদেশ 

ছড়াইয়৷ রহিয়াছে-_ শ্রীকৃষ্ণের সেই লকল বাণীর 

মর্মকথা কিন্তু একটিই : জীব-জগৎ-ঈশ্বর একই 

নিত্যবস্তর নানা অভিব্ক্তি। সেই অবিতথ 

সত্যের প্রচলিত নাম ভগবান। তাহাকে 

জানিলেই শাস্তি_যতক্ষণ না-জানা ততক্ষণই 

অশান্তি ছন্দ ক্ষোভ শোক। শ্রীভগবান গীতামুখে 

এই জানিবার নানাবিধ উপায়কেও নির্দেশ 

কৰিয়াছেন_-গীতোক্ত আঠারটি যোগের রহস্য 

ইহাই। লক্ষণীয় যে, সকল যোৌগের অস্তশিহিত 

ইঙ্নিত কিন্ত নাধন,_জ্ঞান-তক্তিখ্যান ও কর্ম" 

সম্বিত ভজন । 

ভগবানকে জান! এবং তাহাকে জানিবার জন্য 

সাধনের কথা নীতি হিমাবে মানিয়া লইলেও 
ভগবদ্বিশ্বামী মানুষ পারে ন| উহ্বাকে জীবনে 

রূপায়িত করিতে । জন্ম জন্ম অজিত সংস্কারের 

তাড়নায় মন স্থখ খুঁজিয়া বেড়ায় বহির্জগতের 
রূপ-রস-ম্পর্শ ও শব্দ-গম্ধাদির মধ্যে, -+অন্তর্জগতের 

সংবাদ কর্ণে পশিলেও মর্মে প্রেরণা দেয় না! 

রাগ-ঘ্েষ-্ন্ এবং আসক্তি-মোহার্দির দ্বার সদ 

ক্ষৃভিত চিত্ত তাই স্বভাবতঃ ভজনবিমুখ হুইয়। 

সংসারের অন্ধগলিতেই ঘুরিয়। মরে, _গীতারি 

শাস্ত্রে বুধা ব্যক্ত সরল প্রশস্ত রাজপথে উঠিতেই 

চাহে না--বা উঠিলেও চলিতে পারে না। 

সংসারে সতত বিমুগ্ধ মানব- শান্তি, কল্যাণ ও 

আনন্দের জন্ত লালায়িত,_-কিস্ত আরুষ্ট নহে। 
ইহাই আশ্চর্ধ মায়া । অথচ, সংসারের যে-কোনও 

বস্ততে কোনপ্রকার এই্বর্য, শ্রী, বীর্ধ, তেজ, শি, 
সৌন্দর্য বা মাধুর্ধের সামন্যতম প্রকাশ দেখিলেও 
সেদিকে তাহার চিত্ত ধাবিত হয়-ছুর্বার টান 

অনুভব করিয়া থাকে সে। মানব-চিত্তের এই 
প্রবণত। স্বতঃম্বাভাবিক--এককথায় সর্বমানবিক। 

কিন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমর1 অনেকেই 
জানিয়াও জানি না_ এ শ্রী, তেজ, শোভা-_এ 
চিত্বাকর্ষণী শক্তি শ্রীভগবানেরই .জন্ত-_তাহ। 

হইতেই যাবতীয় মাধুর্য মঙ্গল ও আনন্দ 

উৎসারিত। সংসারে যে যে বস্ততে ভগবানের 

বিশেষ বিশে ষ প্রকাশ থাকে-_কার্ষতঃ সেই সেই 
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বন্ধর প্রতিই আমর। মনের টান--চিত্তের আক 
অন্থভব করিয়া থাকি । এই বিশেষ প্রকাশের 

নাম ভগবানের বিভূতি | 
শ্রীভগবানের বিভূতি আমাদের সমক্ষে কত 

ভাবেই না রহিয়াছে, কিন্ত আমাদের অন্ধ 

নেত্র সেই সকল শিল্প-সৌন্দর্য, তেজোমাধুর্বকে 
উপভোগ করিলেও, ভগবানকে কোথাও দেখিতে 

পায় না। বিভৃতির মাধ্যমে ভগবানকে 

অন্থপন্ধানের চেষ্টা থাকিলে অবশ্তই তাহাকে 
ধরা যায়,_-তিনি দৃষ্টিপথে আসিবেনই। এইরূপ 

চেষ্টাও এক বিশিষ্ট সাধনপন্থা-_অধ্যাত্মরাজ্যের 

একটি স্থপ্রশস্ত রাজপথ । গীতামুখে শ্রীভগবান 

ইহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন বিভৃতি-উপানন।- 
ঘেগ বণিয়।। শ্রীখন্ভশবদ্গীতার সর্বাপেক| 

সার্জনিক ও কাব্যিক উহার দশম অথ্যায়_- 

যেখানে কেবল এই বিভূতি যোগেরই ব্যঞ্চন। 
বিভূতির মধ্যে শ্রীতগবানের প্রকাশকে পরোক্ষে 
অনুভব করিতে করিতে, ক্রমে সেই সর্বব্যাপী 
অনস্ত বিভূতিময়কেই সর্বত্র প্রত্যক্ষ কর। সম্ভবপর 
হয়। 

শ্রীভগবানের মহিমাতে,_তাহার মাধুর্য 
সৌন্দর্ধাদি গুণরাশিতে আকৃষ্ট হইতে না পারিলে, 
জীবনে ভক্তির প্রবাহ স্থায়ী হইতে পারে না। 
ভক্তিধারাকে ছোদশূন্ত ও নিরস্তর রাখিবার জন্ত 
সর্বত্ধ সকল কিছুতে ভগবানের বিভূতিকে 

স্বয়ঙ্গম করিতে গ্রয়াপী হওয়া একটি উৎকষ্ট 
সাধন, -সর্বোত্তমও ব্ল। যাইতে পারে | মাছুষের 

নদ। চঞ্চল মনকে স্থুল হইতে হৃক্ম্ে উত্তরণের 

পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা অনায়াস-সাধ্য ও 
স্থনিশ্চিত উপায়। 

এই বিশ্ব-সংসার প্রীভগবান হইতে উৎসারিত, 
--তিনিই সৃষ্টির উৎস । শ্রীকষ্ণ বাস্থদেৰ মায়া- 
মনু্,-দেহধারী পুরুষোত্বম স্বয়ং । তত্বান্বেষী 
অর্থ্নকে তাই তিনি সোচ্চারে জানাইয়া 

কথা প্রসঙ্গে ৪১৯ 

দি্াছিলেন £ “অহ সর্বশ্ত প্রভবে। মত্ত; সর্বং 

প্রবর্ততে ।' সমগ্র জগদ-ব্রদ্মাণ্ই তাহার বিভূতি। 

_কোথায়,। কোন্ অংশে, কী-বস্ততেই-বা 

ভগবদ্-বিভূতি নাই? শ্র়দ্ভগবদগীতার দশম 
অধ্যায়ে তো বটেই,_লকল অধ্যায়ের মধ্যেই এই 

ভগবদ্-বিভূতির আভাস পাওয়া যায়__কোথাও 
অতি সংক্ষেপে, কখনও ইঙ্গিতে । ভগবান 

শ্রীকৃষ্ণের ইহাও এক অনন্য বিশেষত্ব : সর্বত্র 

ঈশ্বর-দৃষ্টি বা ব্যবহারিক বেদাস্ত-ূপ অপূর্ব 
সাধন-কৌশল কুরুক্ষেত্রের সমরভূমিতে অর্জ্মকে 
উপলক্ষ করিয়। জগংকে শিকাদান। গুড়াকেশ 

অর্জুনকে সম্মুখে রাখিয়। নেদিন যাহ। বলিয়।- 

ছিলেন, তাহ। নত/কালের সর্ধমানবের জনাই 

তাহার চিরন্তন উপদেশ । আচার্ধ শ্রীধর স্ব'মী 

যথার্থই বলিয়াছেন : 

'উক্তাঃ নংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভৃতয়ঃ | 
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্বত্রেশ্বর- না ] 

বির নিও বহির্ধাবতি সত্যপি। 
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতিঃ দশমে অক্রবীৎ ॥+ 

অর্থাৎ, পূর্বে গীতার সপ্তমাদি অধ্যায়ে সংক্ষেপে 

ভগবদ্-বিভূতি বর্ণনা করা হইয়াছে । এই দশম 
অধ্যায়ে সেই বিভূতিসমূহই, সর্বত্র ঈীশ্বর-ৃটি 
বিধানের উদ্দেশ্য লইয়। আরও বিস্তারিত বলা 

হইতেছে ।.ইন্দিয়্থার-পথে চিত্ত বাহ্ বিষয়ে 

ধাবিত হইলেও যাহাতে ঈশ্বরের দিকেই উদ্দিষ্ 

হয়, তাহারই জন্য শ্রাভগবান এখানে বিভূতি- 
উপাসনার অবতারণ। করিয়াছেন । 

বিশ্বচরাচরের সব কিছুতেই শ্রীভগবানের 

মহিম। ব্যক্ত--ভাহারই বিভূতি সর্বত্র ছড়াইয়। 
রহিয়াছে । তগবানের বিভূতির ধ্যান কিংবা 

সর্বতোব্যাপ্ত তাহার বিশ্বমৃতির উপাসনা ভক্তির 
ফল্তধারাকে অব্যাহত রাখিবার একটি চমৎকার 
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উপায় সকল পরিস্থিতিতেই মনকে তগবদ্যুখী 
রাখিতে এক অতুলনীয় সহজ সাধনা । এইরূপ 
নিরস্তর প্রবহমান--অবাধিত অপরিচ্ছিন্ন ভক্তি 

দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে,_অথবা 
বলিতে পার] যায়, উদ্ত অখণ্ড ভক্তিপ্রবাহই ক্রমে 

জ্ঞানে পরিসমাণ্ত হয়। শ্্রভগবান এই কারণেই 
জ্ঞান তথ! সর্বাক্মিকা ভক্তিলাভের সহল উপায় 

হিসাবে তীহার বিভূতি-উপাসনার নির্দেশ 
দিয়াছেন। প্রারস্তে একথাও স্পষ্ট বলিয়। 

রাখিয়াছেন--সততযুক্ত হইয়। গ্রীতিসহ যাহারাই 

আমার ভজন! করে, আমি তাহার্দিগকেই বুদ্ধি- 
যোগ প্রদান করিয়া থাকি--যাহার সাহায্যে 

উহার! কালে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ভক্ত 

সাধক-সাধিকাকে কপ|। করিবার জন্যই আমি 

উহ্থাদের বুদ্ধিতে উদিত থাকি এবং জ্ঞান-দীপ 
জালিয়া দিয়! তাহার্দের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর 
করিয়া দেই। 

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্ । 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযাস্তি তে। 

তেষাম্ এব অন্ুকম্পার্থম অহম্ অজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়ামি আত্মতাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥" 

এই ভগবদুক্তি হইতে বুঝিতে অস্থৃবিধ! হয় না যে, 

তক্তিপথে ও জ্।নপথে কোথাও বিরোধ নাই__- 
বরং পরম্পর পরিপূরক | এবং বিভুতি-উপাসনা- 

যোগে জান ও ভক্তির লমস্বয় একাস্ত অপরিহার্ধ, 
_-তক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের চরম উৎকর্ষও 
এখানে স্বাভাবিক ফলশ্রতি। আর ইহাও সত্য 

যে, অনস্তর্ূপী ভগবানকে ভালবাসিলে, তাঁহার 

বিভূতিতে তগ্ময়তা আপিলে--চিত্তের যে একা- 
গ্রতা অবস্থস্তাবী পরিণতি, তাহাকেই শাস্ীয় 
ভাষায় বল! হয় ধ্যান। উল্লেখ বাহুল্য যে, 
সর্বতোবিকীর্ণ তগবদ্-বিভূতিকে উপলব্ধি করিতে 

যথেষ্ট যত্ব, চেষ্টা ও উদ্ভমের অপেক্ষা অবশ্তাই 
রছ্ছিয়াছে-_-এবং যাহার প্রেরণা সর্বতোতাবে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধব_-৮ম সংখ্যা 

তগবৎ্প্রীতি। কামনা-বিহীন এই তগবদ্- 
তক্তিমূলক ক্রিয়া-প্রচেষ্টাকেই কর্মযোগ আখ্যা খ। 
দেওয়া হয়। স্থতরাং, বিভূতি-উপাসনা-যোগের 
মহিমান্বিত অনন্যতায় মুগ্ধ না হইয়৷ পারা যায় 

না। শ্রীভগবান যেন এই একটিমাত্র যোগের 
মধ্যে গ্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান-কর্মকে 

সম্পুটিত করিয়! দিয়া__অতি স্থকৌশলে যোগ- 

চতুষ্টয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া দিয়াছেন ! গীতায় 
শ্রীভগবানের সমস্ত উপদেশের মধ্যেই এই যোগ- 

সমন্বয়ের একতান--কিস্তু বিভূতি-উপাসনা-যেগে 
উহা আরও স্থগন্ভীর, সোচ্চার ও প্রাঞ্জল। 

অর্বা্ক তগবদ্-দৃষ্টি, বা নকল কিছুতেই 

ঈশ্বরাবলোকন--গীতার ভাষায় যাহাকে বলা 
চলে বিভূতি-যোগসিদ্ধি, তাহ! জীবনে কীভাবে 
রূপায়িত হয়, অথবা উহার বাস্তব প্রকাশ কেমন 
হইতে পারে,_-এমন প্রশ্ন স্বতাবতই মনে জাগে। 

বিশেষ দুইজন ভা পুরুষের নিভৃত পত্রালাপ 
হইতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়। সম্ভব। শ্রীপ্রীহরি 

মহারাজ-স্বামী তুরীয়ানন্ন তদীয় অন্তরঙ্গ সখ। 
স্বামী প্রেমানন্দকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন : 

“তোমার সঙ্গের নকল অতীত ম্তথবতিই আমার 

বিশেষ আরামদায়িনী। কেনই বা একূপ না 

হইবে? তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্ত কিছুরই তো 
স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথ|। 
সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে 

সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রত্থুর স্মৃতি 
জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম 
তোমার “যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা রুষঃ 

কুরে” বর্ণে বর্ণে মত্য হইয়াছিল! এন বন্তটি 
দেখিলে না, যাহা হইতে প্রতুকে স্মরণ না করিলে । 
তোমার মনে আছে কিনা জানি না। আমার 

কিন্তু উহ! চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া 
আছে। নেদিন আছি বুঝির।ছিলাম যে, ইহারই 
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নাম তাহাতে “ডাইলিউট্” (৫11016)- মগ্ন হই 
'খাওয়া।''*তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার, 
“ঘোর সংসার নহে "ইহ! কেবল প্রেমের | 

থা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথ! তথ। কৃষ্ণ স্ফুরে, 

_ইহাই হইতেছে ভগবদ্-বিভূতি অবলোকনের 
স্বাভাবিক লক্ষণ। ফলকথা, এঁ অবস্থায় একটি 
নৃতন দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া! যায়__যাহাতে ভাল-মন্দ, 
সনর-কৃৎসিত, উচ্চ-নীচ, সাধূ-অসাধু মকলপ্রকার 
ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যেও এক অভেদ 'সম'-কে-- 

একই আত্মারাম কৃষ্চকে--প্রিয়তম রামকৃষ্চকে-_- 

পুরুযোত্বম শ্রীহরিকেই নানাভাবে প্রকট বলিয়া 
উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন এই সংসারকেই 

বোধ হয় 'গোবিন্দের সংসার" । সেই দিব্য সংসারে 

সকলেরই নিজন্ব স্থান থাকে--সকলেই স্ব হ্ব 

মহিমায় সম্মানিত-_কেহই সেখানে বাদ যায় না, 

কিছুই বাদ পড়ে না। স্বামী প্রেমানন্দের সেই 
দৃষ্টিকে লক্ষ্য করিয়াই হরি মহারাজ লিখিয়া- 
ছিলেন : “..'দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রত স্থৃতি 

জাগরিত করিতে লাগিলে।.'-এমন বস্বটি দেখিলে 

না, যাহা হইতে প্রতৃকে ম্মরণ না! করিলে ।""' 

ইছারই নাম তাহাতে “ডাইলিউট্*-__মগ্র হইয়া 
যাওয়া ।"*'তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার 1১ 

ৃষ্ট সকল বন্ততেই শ্রীতগবানের স্থতি জাগরিত 
হইবার কারণ হইতেছে-_সর্ববস্ততেই তীহার 

বিভৃতি। এই ভগবদ্-বিভ্ৃতিই প্রত্তুকে স্মরণ 

করাইয়া! দেয়, উদ্দীপন লইয়। আসে। আর 
এঁ 'ডাইলিউট+ হুইয়৷ যাওয়ার রহম্য হইতেছে, 
অবাধ নিরবচ্ছেদ ভক্তিপ্রবাহে ডুবিয়া যাওয়াঁ_ 
তন্ময় হওয়1। গীতোক্ত বিভৃতি-উপাসনার 
তাৎপর্য এখানেই। এই জন্যই ভগবান প্রীক্ণ 
গীতাতে ইহাকে উত্তম যোগ আখা। দিয়াছেন। 

ীমন্তিগবন্গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবানের 
অনন্ত বিভৃতির মধ্যে দৃষ্টাস্ত্বরূপে কেবল শ্রেষ্ঠ 
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কয়েকটি মাত্রেরই উল্লেখ আছে। অধ্যায়ের 

সথচনাতেই শ্রী্ঞ্চ অর্জুনকে স্মরণ করাইয়া 

দিয়াছেন,_-তিনিই সর্বভূতের অন্তরে আত্মা). 
স্থাতরাং আত্মারূপেই তাহাকে ধ্যান করা শ্রেয়: । 

কিন্তু কেহ যদি এ-রপ ধ্যানে অক্ষম হয়, স্ববে 

তাহার উচিত--বাহিরের যে যে বস্ততে 

ভগবানের প্রকাশ অধিক বাক্ত, সেই সেই বন্ততেই 

তাহাকে ধ্যান করা। উপনংহারে সরল কথার 

শ্রকষ্চ বলিয়াছেন ; “হে সখে অর্জুন, যাহা 
বলিতেছি অবধারণ কর। স্থাবর জঙ্গম যাহা 

কিছু বিদ্যমান, সকলেরই উৎপত্তি-কারণ আমি। 

আমাকে বাদ দিয়া স্তিতে সকলই অবিষ্ভমান। 

আমার দিব্য বিভৃতির কিছু নীম! নাই । তোমাকে 

তথাপি যে-করটি বিভূতির আভাস মাজ দিলাম, 
উহা আমার অন্তহীন বিভূতির খুবই সামান্য 
পরিচয়। মোট কথা, যাহা কিছু এনখবরযুজ, শ্রীযুক্ত, 
শক্তিসম্পন্ন, জানিবে এ-সকল আমারই তেজঃ- 

সম্ভৃত।.অধিক জানিয়া কী হইবে তোমার ? 
শুধু এইটুকু মাত্র জানিলেই যথেষ্ট তোমার পক্ষে 
যে, আমার শক্তির মাত্র একাংশেই এই জগৎকে 

আমি ধারণ করিয়াছি ।, 

ব্রন্মের একাংশে--একপাদ মাত্রেই এই জগদ্- 

রূপ ইন্দ্রজাল ভাসিয়! বেড়াইতেছে। অপর তিন 

পাদ, অর্থাৎ তাহার মহিমার অধিকাংশই মায়ার 

অতীত--অমৃত। অনন্ত এই জগছিকাশ 

শ্রীতগবানেরই অসীম মহিমার ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র এক 

অংশ মাত্র । এই সত্যটিকে ধারণ। করাও বিভূতি- 
উপাসনা-যোগের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রীভগবানের 

আশ্চর্ধতম বিভূতি হইতেছে, তাঁহার এই জগন্ম.তি 
_বিশ্বরূপ। মানব-বুদ্ধি এই বিশ্ব্ূপের ধারণা 
করিতেই হুত-ব্হিবল হুইয়। যাঁয়,__বিশ্বের অতীত, 

নাম-রূপের পারে যে বন্ত $তাহার ধারণ কে 
করিবে? সেই গ্রপঞ্চাতীত অব্জরূপের ধারণা 

সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য। শ্রীতগবানের 



৪২২ 

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিভূতি তাই_তিনি হ্থয়ং 
প্রপঞ্চাতীত হইয়াও যে এই প্রপঞ্চময় সাজিয়াছেন 

ইহাই। তিনি নির্ডপ হুইয়াও সগুণ-“নিগ্প 

গুণময়'! তিনি এক অছিতীয়__-তবুও তিনি 

বহুরূপী ! বিভূতির পরাকাষ্ঠা বোধ হয় এখানেই । 

ভগবান শ্রীকুষ্ণ-প্রোক্ত এই বিভৃতি-যোগ 

দার্শনিক তত্ব হিসাবে যেমন চরম, কাব্য হিসাবেও 

অনবদ্য । 'বিষ্ভ্য অহম্ ইদং কৃত্সং একাংশেন 
স্থিতো জগৎ ।* _বিশ্ব-কবিতায় একটি অনন্য- 

সাধারণ পঙ্ক্তি। যিনি নিতা, তিনিই লীলার 

আনন্দে উদ্ছেল হইয়| সপীমের মাঝে ধরা 

দিয়াছেন! অথচ, নিজের অপীমত্বকেও সরাইয়। 
রাখেন নাই কোথাও । তাই তো তিনি ধরা 

দিম্নাও সাধারণ চক্ষে চির অ-্ধরাই থাকিয়। 

গিয়াছেন | তিনি যেমন বিশ্বময়_-যেমজ্ধ সর্বময় 

বাক্ত, তেমনই আবার “ন্থে মহিয়ি'-স্ব-মহিমায় 

সমুজ্জন। দার্শনিক বুঝি এই কারণেই বলেন॥_ 
তাহার যেমন ম্বরূপ-লক্ষণ আছে, তেমনই আছে 

তাহার তাটস্থ-লক্ষণ। অপীমের সঙ্গে সসীমের 

এই নিবিড়তা, নিগুণের সাথে সগুণের এমন 

মাখামাখি,নিত্য ও লীলার এই প্রণয়ালিঙ্গনই 

গীতোক্ত বিভূতি-উপাসনা-যোগের মর্ম-রহস্ত । 
“ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, 

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া, 
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
সীম! চায় হতে অনীমের মাঝে হার] ॥? 

(-_ রবীন্দ্রনাথ ) 
সর্বাত্মক তগব্দ-বিভূতির কাব্যবূপ যেন অনেকট। 
এইরকমই । ভাব আর রূপ; অনীম আর সসীম 

--উভয়েরই দিব্য লীলা-কথা এই বিভূতি-যোগ। 
ভ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উদ্লিখিত দশম অধ্যায়টি তাই 

এক অনুপম তত্বময় কাব্য । 
১ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৮ম সংখ্যা 

শ্রীকৃষ্ণ খুব স্পষ্ট কথায় অর্তুনকে ম্মরণ করাইয়৷ 
দিয়াছেন, সংসারে ভাল-মন্দ, দোধ-গু4 তাবৎ 

কিছুরই এক অস্তরাত্মা তিনি-_অর্থাৎ ভগবান। 
'অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। আরও 
বলিয়াছেন-_-তিনিই সর্বভূতের আদি মধ্য ও অন্ত 

-_-অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥” সংসারে 
তৰে কাহাকে বরণ করিব, আর কাহাকেই ব 

ব্রন করিয়া চলিব? অসৎ প্রবৃত্তি এবং সৎ বৃত্তি, 

উভয়ন্ত্রই তাহার শক্তি__বিভূতি। স্বামী বিবেকা- 
নন্দও তে! সেই সত্যই ঘোষণ। করিয়াছেন : 

'পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দন্থ্য হরে__ প্রেমের 

প্রেরণ 1!.""/রোগ-শোক, দারিজ্র্য-যাতন।, ধর্মীধর্ম, 

শুভাশুভ ফন,/পব ভাবে তারি উপালন।''*। 
শ্রীভগবানই প্রেমন্বরূপ। দর্ববৃত্তিতে, সর্ববস্ততে, 

স্বরূপে ও সর্বগুণে তাহাকে প্রত্যক্ষ করাই তে 

ভক্তের ভক্তির পরাকাষ্ঠ।_জ্নীর চরম উপনৰি' 

_ধ্যানীর সার্থক চিত্ত-সমাধান_-কর্মযোগীর 

নিরাসক্ত উপাসন]। 
শ্রীভগবানের অনন্তভাবের__-আস্তর বা বাহ্ 

যেকোনও বিভূতি বা ভাবই আমাদের মনকে 

শুদ্ধ, পবিভ্র, শাস্ত এবং ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট করি- 

বার পক্ষে যথেষ্ট । গীতার বিভূতি-উপাসনা-যোগে 

শ্রীকষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, শম, সুখ, ছুঃখ, স্বৃতি, 
কাম, মেধা, ক্ষমা, মৌন, চেতন প্রসৃতি আস্তর 

ভাবগুলির সবিশেষ উল্লেখ যেমন করিয়াছেন, 

তেমনই বেদ-বিষ্া, দেবতা, খধি, মন্ত্র, ব্যক্তি, জীব, 

স্থাবর, জঙ্গম ইত্যার্দি আরও কত বিশেষ বিশেষ 

বাহ্থ বিভূতির বর্ণনাও করিয়াছেন। এই নব 

ভগবদ্-বিভূতির সম্যক চিন্ত।-এবং জীবনে 
আরোপ ও অন্গুলরণের ফলে মান্য স্বতই 
প্রতগবানের ভাব-রসে অভিষিক্ত হইতে পারে । 
ভগবানকে খুঁজিয়া খু'জিয়৷ বেড়াইবার প্রয়োজন 

হয় না_তিনি নিজেকে এমনভানে বিস্তার করিয়া 
বিরাজ করিতেছেন যে, দেখিবার ইচ্ছ। থাকিলে 



ভাল্র, ১৩৯২ ] 

অনায়াসেই তীহাকে দেখা যায়_যেযেখানে 
আছে, _সে-সেখানে থাকিয়াই তীহাকে পাইতে 

পারে॥ -লঙ্গিধির আনন্দে ভরপুর থাকাও সম্ভব। 

প্রসঙ্গতঃ ম্মরণীয়, ভাষ্যকার শঙ্করাচাধ, 

“বিভূতি” কথার তাৎপর্ষ লিখিয়াছেন 'বিভূতিং 

বিস্তারম*__অর্থাৎ “বিভূতি'র মর্মার্থ হইতেছে 
বিস্তার”। শ্রীমৎ আনন্দ গিরিও এই ভাষ্তের 

টাকায় লিখিয়াছেন : “বিবিধা ভূতিঃ ভবনং বৈভবং 
সর্বাত্মকত্বম_বিবিধরূপে স্থিতে অভিব্যক্তির-_ 
সর্বাত্মকত্তবের মহিম।! | 

ভাদ্রের কষ্ণাষ্টমী প্রতি বর্ধে আমাদিগকে 

শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব ন্মরণ করাইয়া থাকে। 

'আবিঃ” প্রকাশ ৷ বিশ্বমানবের মাঝে সেই 
অবিস্মরণীয় প্রকাশকে আমর! পুনঃ পুনঃ 

্বামী শিবানদা মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র ৪২৩ 

আলোচনা করি--নান। দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার 
করি--অনুধ্যান করি, জীবনের অন্ধকার ঘুচাইবার 

জন্য। তীহার প্রয়োজন আমাদের কোনদিনই 

মিটিবে না,_কারণ তাহার উপদেশ আমাদিগের 
ব্ষটি ও সমাজ-জীবনে শাস্তি, সাম্য ও সংহতির 

সহজ সরল পন্থা নির্দেশ করিয়া থাকে_ইশ্বরকে 

খুব কাছে আনিয়া দেয়--মান্থষের এশী সত্তার 

প্রতি আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে টানিয়া লয়-_ 
আত্মশক্তিতে উদ্ব-দ্ধকরে-_ক্রীবতা হইতে পৌরুষে 
উত্তরণ ঘটায়। শ্রীকষ্ণের গীতা ঘোষণ|। করে £ 

শুদ্ধ ব্রহ্ম যেমন ঈশ্বর হইয়াছেন--তেমনই তিনি 
মানুষও সাজিয়াছেন-_-জীব-জগদ্রূপে প্রতিভাত 
হইতেছেন। এই আধ্যাত্মিক অতেদ-বোধই 
আমাদের জীবন-লক্ষ্য। একমাত্র এই সত্যের 
আবিষ্কার করাই হউক আমাদের সকল শিক্ষা- 
দীক্ষা-াধনার উদ্দেশ্ট | 

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রামতী কনকগ্রভা দাশগুগ্ুকে লিখিত ] 

(১) 

্রীপ্রীরামকুষ্ণশরণং 

মা কনক 

২/১119ানাব/, 1419910৭ 
3581400 2.০. 80%/747 1019], 

10804 1/1/1926 

তোমার চিঠি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আগেও একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। 

আমার শরীর তেমন মন্দ নয়। একটু বাত আছেই [,] ও তেমন কিছুই নয়। মঠের অন্যান্য সব 
কুশল । শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা করিয়া! যাও। শান্তি পাইবে। তিনিই শাস্তিময়। আর অন্য বিষয়ে 
শাস্তি পাবে না। খুব শ্রদ্ধা বিশ্বাসের সহিত তাঁর পৃজা, তার চিন্তা, তার কাছে প্রার্থন। 

করিতে থাক। যতই তার চিস্তা করিবে ততই পরম কল্যাপ। তিনি অহেতুক কপাময়, তাকে 

তালবামিলে পরমানন্দ পাইবে। আমার খুব আস্তরিক স্েহাশীর্বাদ জানিও। তোমার খুব 
বিশ্বাস ভক্তি পবিভ্রতা দিন দিন বদ্ধিত হউক । ইতি__ 

তোমাদের শুভান্কুধ্যায়ী 

শিবানন্া 



৪8২৪ উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৮ম সংখ্যা 

(২) 

হ২/১1719 মা ৬114 

8710 ৮.০, 70247 10251. 

[0৯787 10/3/1926 

মা! কনক 

তোমার পন্ জর পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের কপায় তোমর] শারীরিক কুশলে আছ জানিয়া 

আনন্দিত হইলাম। 

শ্ীপ্রপ্রতৃর রুপায় তোমর1 শারীরিক মানসিক কুশলে থাকিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিয়া 

প্রাণে আনন্দ লাভ কর, তোমার্দের জীবন ধন্ত হউক ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা! | 
জীত্রীঠাকুরের নাম নিয়মিত ভাবে সকাল সন্ধ্যায় যতটা পার করিতে চেষ্টা কৰিবে। 

তোমরা তাঁর পরমপবিজ্র অভয় নাম পেয়েছে তোমাদের ভাবনা কি? এ নামের প্রভাবেই 

তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হবে [,] মন পবিভ্র হবে [১] প্রাণে বিপুল আনন্দ লাভ করিবে 

প্রভুর কপায়। 

রীপ্রীঠাকুর আমাদের পরম দয়াল অহৈতুক কপাসিন্ধু |] তাঁকে যে অবস্থায় যে ভাবেই 
ডাক তাহাতেই তিনি কপ! করিবেন। মা [,] সর্ধদা মনে রাখবে তোমরা তাঁর ভক্ত [,] 
তোমাদের পশ্চাতে সর্ধদা তিনি আছেন এবং তোমাদের কল্যাণ করিতেছেন । যখন যেখানে 

থাক সেইখানেই তোমাদের সঙ্গে ২ আছেন জানিও। 
আমি আশীর্বাদ করি তোমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। তুমি তার নামে প্রাণে 

আনন্দ লাভ কর [1] 

খোকা মহারাজ কলিকাতাতেই আছেন এবং এখন শ্রীশ্রঠাকুরের কৃপায় অনেকটা 
ভাল আছেন। 

মঠের খবর শ্রীশ্রীগ্রতুর রূপায় ভাল [1] আমার শরীর একরূপ চলে যাচ্ছে। এখানে 

আজ আটদিন হইল রোজ জল হচ্ছে [,] তাই গরম একেবারেই নাই বরং বেশ শীত আছে। 

তুমি আমার আন্তরিক ন্ষেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে [] মাঝে ২ তোমার কুশল দিবে [1] 

ইতি-_ 

তোমার শুভাকাজ্ক্ী 

শিবানন্দ 

জমদংশোধন 

আবাঢ় (১৩৯২) সংখ্যাক় পৃষ্ঠ ৩*৯-এর দ্বিতীয় কলমে ১৬ ও ১৮ লাইনে বারতা 

স্থলে পড়িতে হইবে “ছান্দোগ্য । 



সমুদ্রের আচলছায়ায় 
শ্রীচিরজীব ভট্টাচার্য 

1বাঁশছ্ট লেখক আনন্দবাজার পান্রকা সংস্থায় সংক্গিষ্ট। 

দেশত্রমণে জানবৃদ্ধি হয় বলে ধারা বলেন 

আমি তাদের দলে নই। কেননা শুনেছি, অজান 
তামস দুর হলে মাহুষ ত্রন্ষের স্বরূপ উপলব্ধি 
করতে পারে । প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনই ৷ মান্ষে 

মানুষে ভেদাভেদ সে-অবস্থায় লোপ পায়। শুধু 

মানুষ কেন সকল অস্তিত্বশীল বস্তই যে আসলে এক 
ব্রত্মের বিভিন্ন প্রকাশ সেই উপলব্ধি আসে। 

সোহহম্ এবং তত্বমসি তত্ব প্রাঞ্জল হয়। আসল 

জ্ঞান বলে তাকেই-_এই অভেদ বোধকে। 

ভ্রমণ মানে এখানে দেশভ্রমণ, তীর্থপর্যটনের 

কথ! বলছি না। তীর্থপর্ষটনের প্রসঙ্গ আলাদা__ 

সেখানকার স্থুর স্বতন্ত্র। কিন্তু দেশভ্রমণে কী 

হয়? একস্থানের মানুষ গাছপালা, পশুপ্খি এবং 

প্রকৃতি কিভাবে অন্য অঞ্চলের এসকল বস্ত থেকে 
পৃথক এ বুদ্ধি জন্মে। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি। সুতরাং 
দেশভ্রমণ মানে জ্ঞান থেকে অজ্ঞানতায় যাওয়া । 

ভ্রমণ অতএব ভ্রমের স্থট্টিকারী। তবে আমার 
নিজের অভিজ্ঞতায় ছুটি লাভ দেখেছি । এক, 
ভ্রমণে পায়ের বাত সারে। হাটাহাটির দরুন 

বাত পায়ে জমে থাকতে পারে না৷ । বিদায় নেয় । 

কিন্তু যেহেতু এনা্গির বিনাশ নেই অন্ত রূপ গ্রহণ 

আছে মাত্র, বাতও বিনষ্ট হয় না। স্থান পরিবর্তন 
করে অন্য ফর্মে বিরাজ করে । সে তখন আশ্রয় 

নেয় মুখে । ভ্রমণকারীর বাতচিতও তাই বেড়ে 

যায় ক্রমশঃ | এক-একটি ভ্রমণ সমাপনান্তে তাই 
সে তার সফর নিয়ে নানা গালগল্পে মেতে ওঠে। 

সফরী ফরফরায়তে কথাটির স্ট্টিও বোধ হয় এই 

কারণেই। সফর শেষে তাই নিয়ে বাগাড়ম্বর না 

করতে পারলে যে সবই বৃথা । (শিক্ষিত ব্যক্তির 

চটবেন না । শিক্ষিত চাবাভূযোরাও মাঝে-মধ্যে 
অনেক খাঁটি কথা বলে ফেলে ।) 

২ 

আমারও হয়েছে তাই। একবার বেড়ালেই 

ভিতরে অনেক কথা জমে ওঠে । তখন সেই 

কথাগুলোও বেড়াতে চায়। বন্ধ থাকতে চায় না 

আর মনের ভিতরে ৷ বেরোবার রাস্তা খোজে, 

তাই কাগজ-কলম নিয়ে বসি। বাসি হবার আগেই 
লিখে ফেলি। ভাবি আসলের উপরে মাঝে 

মাঝে নকল রঙও দিই বসিয়ে। এটাই যে দস্তর। 

বিশ্বাস না হয় বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনীগুলো৷ পড়ে 
দেখুন, এত ঘটনার ঘনঘটা কারও জীবনে সত্যিই 

ঘটে কি? পারসেণ্টেজ কলে বোধ হয় দেখা 

যাবে ঘটনা ৩০%, | কল্পনা ৭*%। অবশ্ট লেখকর! 

সবাই কল্পনাবিলাসী | তাদের পোয়েটিক লাইসেন্স 

আছে। আমি লেখক নই বলে পোয়াটাক 

কল্পনাও নেই। অতএব এ রঙ চড়ানো, এ রঙ- 

বাজি, আমার কাজ নয়। তাইযা দেখি তাই 

লিখতে বাধ্য হুই। এ লেখাটি তেমনই একটি 
সোডার বোতল থেকে নির্গত জলধার] | ভিতরের 

চাপে বাইরে নির্গতি। শুধু গ্যাস নেই এই যা 
তফাত। 

অন্তান্ত ববারের মতই এবারও আমার সঙ্গী 

বাবুই । যাব দীঘা। বাবুই টিকিট কেটে এনেছে 
রেল-বাসের ।* (এখন এটি বন্ধ হয়েছে।) 

এক্সপেবিমেপ্ট করার জন্য । আমার ব্যাপারট৷ খুব 

একটা পছন্দ হয়নি। মোজা বাসে গেলেই 

হত। এসপ্লানেড থেকে দীঘা। কিন্তু কিছু 

করার নেই। টিকিট কাটা হয়ে গেছে যখন । 
টিকিট তো! কেটেছি। কিন্তু ট্রেনের টিকিটি 

যে দেখা যায়না । আসবার কথা সেই সকাল 
ছ-টা বাজতে দশে । এখন সাড়ে ছ-টা। কত 

ট্রেন আসে, কত ট্রেন যায়। কিন্তু আমাদের 
নির্দিষ্ট গাড়ি আর আসে না। দীড়িয়ে দাড়িয়ে 
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এদিকে পায়ে শেকড় গজিয়ে গেল। . জৰশেষে 

না বাকের মুখে ধোয়া দেখা গেল না। হন্ত্র তত্র 

ধূমঃ তত্র তত্র বহি: । এখানে যত্তর যন্ত্র ধূমঃ তত্র 

তত্র বাম্পীয় শকটঃ। আমর তো! যাব ইলেকট্রিক 
ট্রেনে । তাই ধোয়াটে ব্যাপার নেই। সোজাস্থজি 

গাড়িই দেখ। গেল। একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে 
পড়তেই আমরাও ছুদ্দাড় করে ঢুকে পড়লুম তার 
জঠরে। এবং বেরিয়েও এলুম তৎক্ষণাৎ। 
আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাটি পুরীষা ভিষিক্ত। 
তিষ্টোয় সাধ্যি কার? ইতিমধ্যেই আমাদের 

গাড়ির কণ্তাক্টার গার্ড এসে হাজির হলেন । এবং 

সব শুনে বারংবার ক্ষম। প্রার্থনা করে অন্য কামরায় 

আমাদের স্থানাস্তরিত করলেন। আমর দুজন 

অবশ্ট সকলের সঙ্গে একত্র কামড়া-কামড়ি না 

করে দুর! কামরায় জায়গা করে নিলুম। গার্ড 

ভদ্রলোক বিশেষভাবে সহ্দয়তার সঙ্গে সাহায্য 

করলেন। বস্ততঃ ভদ্রলোককে আমার অষ্টমাশ্চর্য 

মনে হয়েছিল। রেলে এ জাতীয় ব্যবহার এ 

জীবনে আর কখনও পাইনি। 

আমাদের কামরাটি ছিল ফাকা । শুধু আমরা 

ছুজন। ফলত রাজার মতই চললুম। মাঝে 
মেচেদ1 স্টেশনে কিনলুম সিদ্ধ ডিম এবং সিডার! । 

প্রাতরাশের আশে। হাওড়ায় সকালে ট্রেন 
ধরব বলে সেই পাঁচটায় বেরিয়েছি। পেটের 

মধ্যে খাগ্বদহন চলছিল। এবার কথক্চিৎ শাস্ত 

কর] গেল । ইতিমধো কামরায় একজন নবাগস্তক 

এসেছে । একটি বছর দশেকের ছেলে, হাফ- 

প্যান্ট হাফশার্ট পরনে । খালি পা, দরজার কাছে 

বসে নিজের মনে ঠোঙা থেকে ঢেলে ঢেলে ফুড়ি 

খাচ্ছিল তেলেভাজ! দিয়ে । খাওয়া শেষ হলে 

আপন মনে গান ধরল, “মন তুমি কৃষি কাজ 
জান না'। তারপর, “মায়ের এমনি বিচার বটে? ! 

তৃতীয় গানটি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ফিল্সে 

ব্যবহৃত নয়। চমক লাগল । ছেলেটিকে ডাকলুম। 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৮ষ সংখা 

স্পতোক্স নাক কি? 

_-সনাতন বেরা । 
--বাবা কি করে? 

_-বাবা মরে গেছে। 

_-কিসে ? 

-কলেরায়। 

_তুই কার সঙ্গে থাকিস? 
মার সঙ্গে। 

--আর কেকেআছে তোর? 

--ছুটো বোন আছে। 

--মাকি করে? 

_-মা অন্য লাইনে ভিক্ষে করে । 

__গান শিখলি কার কাছে? 

--মার কাছে। 

রবীন্দ্রসঙ্গীতটির কলি তুলে বললুম্, এ গান 

কার কাড়ে শিখলি? 

--একটা বাবুর কাছে। রেলে করে যাচ্ছিল। 

_-রবি ঠাকুরকে চিনিস? 
_হ্যা। 

আমরা চমত্কুত হলুম। 

--চিনিস? কি করে সে বলতো? 

-_খডাপুর লাইনে মুড়ি বেচে। 

_দিনে কত রোজগার করিস? 

_-তিনটাকা-চারটাকা । মাকে গিয়ে দিয়ে 

দি। সকালবেলা মা চল্লিশ পয়সা দেয় মুড়ির 

জন্তে। চেয়ে চিন্তে তেলেভাজ! পেয়ে যাই 
কখনও-সখনও । 

--আচ্ছা যা। 

বাবুই ছেলেটিকে পাঁচটি টাকা দিল। ছেলেটা 

অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ । তারপর চলে 

গেল আবার দরজার কাছে। আমাদের সময়টা 
এইভাবেই কেটে গেল। আমরা পৌঁছে গেলুম 
তমলুক স্টেশনে ।' নেমে আস্তেই সেই গার্ড 
ভদ্রলোক বললেন-- 
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আমাদের বাস বাইরে দীড়িয়ে আছে। 

সেখানে জায়গা রেখে একটু বাথরুম টাথরুম 
করে নিন। তারপর ছাড়ব। 

_-তার মানে? জায়গা নাও পেতে পারি 
নাকি? 

_না» তা নয়, জায়গ! ঠিকই আছে। তবে 
সীট নাম্বার নেই। বাছাবাছির স্থযোগ তাই 

যেআগে উঠবে তারই। 

অগতা। আগে বাসেই যাওয়া গেল । ততক্ষণে 

সব ফুল । শুধু শেষের লম্বা! সীটটি বাদে । আমর! 
ছজনে তারই ছুদিকের ছুটি জানল! দখল করলুম। 

গাড়ি ছাড়ল । লক্ষ্য করলুম, রাস্তার ছুধারে 
নতুন কচি কচি গাছে ভরে গেছে । মাঝে মধ্যে 

বোর্ড দেখলুম, সামাজিক বনহ্জন প্রকল্প । বেশ 

ভান লাগল ব্যাপারটি । সর্বত্র খন বনবধ হজ 

চলেছে তখন এই প্রচেষ্টা সত্যিই স্থখকর । মনে 
পড়ল উত্তরবঙ্গের বহস্থানে এজাতীয় বন দেখেছি । 

মালদা রায়গঞ্জের রাস্তাগুলি তো সবুজ হয়ে 

গেছে। শুনলুম বন এবং পর্ধটনমন্ত্রী পরিমল 
মিত্রের .( বর্তমানে প্রয়াত ) ব্যক্তিগত উৎসাহে 

এই অরণ্য গড়ে তোলা! হচ্ছে। 
কিন্তু এ সৌন্দর্ঘ উপভোগ করা বোধ হয় 

আমাদের কপালে ছিল না। আমি বসেছিলু 

বাঁদিকের জানলায়। অকম্মাৎ ডানদিকের কপালে 

একটি আঘাত পেয়ে চিন্তাস্থত্র ছিন্ন হল। চেয়ে 
দেখি বাবুই। বাসের প্রদৃড ঝাকৃনিতে ও ওর 
জানলা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার গায়ে এসে 
পড়েছে। ওর দিকে তাকাতে তাকাতেই ও 

জবার ঝীকুনির চোটে ওর জানলার দিকে চলে 

গেল। ক্রমশ বঝাঁকুনির চোটে আমরা সবাই 

শাচতে লাগলাম । বাসের দেয়ালে, সীটে, অপর- 

যাত্রীর গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলা । এ যেন 

জীবনবুদ্ধ। ঘাত"প্রতিঘাত ছাড়! এগোবার উপায় 

নেই। এবারে বাদের ছাদের সঙ্গেও যাত্রীদের 

সমুত্রের জাচলছায়ায় ৪২৭ 

মাথার ঠোকাঠুঁকি শুরু হল। এ উদয়শঙ্করী 
ওরিয়েন্টাল ডান্স নয়। একেবারে আমেরিকান 
জ্যাজ। অথবা তাও নয়। কেনন! জ্যাজের 
শিল্পীরা নাচেন নিজের ইচ্ছেয়। আমরা নাচছি 

নিজের ওপরে কর্তৃত্ব হারিয়ে। বরঞ্চ একে বলা 

চলে ট্যারেন্ট,লা! ভান্স। দক্ষিণ আমেরিকার 
বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ে লোকে যে-নাচ নাচতে 

নাচতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এ যেন সেই 
নাচ। কোন কোন জায়গায় রাস্তা বলে কিছু 

নেই। গাড়ি নিজে বেছে নেয় কোন্ দিকটা ক 

বিপজ্জনক । এক-একটি গর্তের মধ্যে নাবলে ওঠার 

আগে পর্বস্ত রাস্তা-গাড়ি কিছুই দেখা যায় না। 
আর আছে কয়েকগজ দুরে ছুরেই তাবড় তাবড় 

হাম্প। পাড়ার বা গ্রামের লোকের ইচ্ছে মতই 
এইসব হাম্পের স্থষ্টি। ছোট ফিয়ট বা স্ট্যাপ্ডার্ড 

গাড়ি কিভাবে যে এগুলে। পার হয় কে জানে! 

সবার প্রাণপাখি যখন ঝাঁকুনির চোটে দেছপিঞ্জর 
থেকে উধাও হবার জোগাড় তখন সবারই 

মনে মনে প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে, শেষ কর এ 

জলা । রেহাই দাও আমাদের ! 
কে বলে ঈশ্বর নেই? কে বলে থাকলেও 

তিনি বধির? বাসের সকলের মিলিত আর্তনাদ 
তাহলে তাঁর কানে পৌছুল কেমন করে? হঠাৎ 

ছুম করে একটা আওয়াজ । টায়ার ফাটল। গাড়ি 

একধারে গিয়ে দাড়িয়ে পড়ল। আমর! কিছু- 

ক্ষণের জন্য রেহাই পেলাম । আধঘণ্ট। তো বটেই। 

গার্ড সাহেব আমাদের সঙ্গে এই বাসেই যাচ্ছিলেন। 

তাঁকে জিজ্ঞে করলুম, আর কতক্ষণ এই ঝাকুনি 

সইতে হবে? তিনি খুব বিনীতভাবে বললেন, 
আর না, ঝাঁকুনির রাস্তা এখানেই শেষ হয়ে 

গেল। ওঃ, ঈশ্বর তা হলে উপ্টা বুঝলি রাম ! 
টায়ার সারানে। হলে আবার চলা | ক্রমশঃ 

হাওয়ায় অন্ত অন্ভূতি। অন্ত গন্ধ। বুঝলুম সমুদ্র 
সন্নিকট। অয়ক্ষণ পরেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 
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গেল। বিশাল জলরাশি, তীরের কাছে ম্যাড়- 

মেড়ে রঙ । দূরে ক্রমশঃ নীল, তবে এ নীল ঘন- 
নীল নয়, আকাশী নীল, বাস থামল সমুদ্র-পাড়েই। 

নামতেই রিষ্সাওয়ালার ভিড়। হোটেলের 

দালালদের ভিড়, কানের কাছে প্রস্তাবও পেলুম 

“য। চাই” পাবার। বাবুই রীতিমত বিরক্ত। 
আমি অধিকতর পোড়-খাওয়া বলে অতটা 

চমকালুম না। আমাদের হাতে একটি করে 

মাঝারি স্থটকেস। জায়গ! ঠিক করা ছিল, সী 
হকে। রিক্সায় উঠে নাম বলতেই নিয়ে গেল 
তরতরিয়ে। দেড় মিনিটেই পৌঁছে গেলুষ। 

আমর! নবাগত, তাই জানতুম না । বাস টাগিনাস 
থেকেই হোটেলটি দেখা যায়। হেঁটেই আসতে 
পারতুম। মধ্যবিত্ত মন খুঁত খুঁত করতে 

লাগল । 

আমরা পৌঁছুতেই একছোয়ে হাত থেকে 

বাক্স ছটি নিয়ে বেয়ার হাজির করল দোতলায় 
ভিআইপিরুমে। বল! বাহুল্য আমরা এদের 

অতিথি হিসেবে এসেছিলুম বলেই এঁ ঘরে থাকতে 
পেলুম, নইলে নিজেদের ট'যাকের টাকায় নিশ্চয়ই, 
ওখানে উঠতুম না। শুনলুম আগের দিন এক 
নামী চিত্রাভিনেত্রী উঠেছিলেন এ ঘরে । বেয়ারার 
ভাবথানা এই যে, আমর। যেন অতিরিক্ত আরাম 

পাব সেই জন্যে । 
এ মহলে এই একটিই ঘর। সমুক্রের দিকে 

মুখ করে। ঘর বলে ভুল করলুম স্থ্যাইট, 

কিন্তু ঘর দেখার তর সইল না। সমুদ্র ভাকছে। 
চড়! রোদ মাথায় নিয়েই নেমে এলুম জলের 
ধারে। বেশ শক্ত বালির ভিত সেখানে। 

অনেকে গাড়ি চালিয়ে সমুদ্্রকে ধারে রেখে চলে 
যাচ্ছেন। চলছে সনেখানে ষোটর বাইকও, 

সমুদ্রের জল তার্দের চাক! ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে, 
বালির ওপরে এখানে সেখানে পড়ে আছে বিঘৎ 

খানেক ল্ব। পেটফোল! কতকঞ্চলে৷ মাছ (স্থানীয় 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ_-৮ম সংখ্যা! 

লোককে শুধিয়ে জানতে পেলুয মাছ নয়, এক 

ধরনের সাম়ুক্জিক ব্যাঙ। )। কাধে বাক ভতি মাছ 
নিয়ে আসছে জেলেরা অদূরের কোনও ঘাট 
থ্ৰেক। ঢেলে বিক্রি করছে সেমৰ পাইকারি 

হারে। বাবুইয়ের বড় ইচ্ছে, পমক্রেট মাছ কিনে 
নিয়ে যাই হোটেলে। ভাজা খাবে। কাটাতে 
ওর ভয় বলে সমুদ্রের এজাতীয় কাটাহীন মাছের 
ওপর ঝৌোক। আমি নিজে সামুদ্রিক মাছ পছন্দ 

করি না। গন্ধের জন্ত, মিট্টিজলের মাছই পছন্দ 
আমার । কাটামাছেই স্বাদ বেশি হয়। প্রাকৃতিক 
নিয়মে জীবনরক্ষার এক-এক অদ্ভুত ব্যবস্থা এক-এক- 

জনের। সাম়ুক্রিক কাটাহীন মাছের গায়ে থাকে 
বোটকা গন্ধ, স্বাদহীনতার বর্ম। আর মিঠিজলের 

মাছের গায়ে থাকে কাটা। তার স্বাছু শরীরের 
রক্ষাকবচ। যাই হোক, বেশ কিছুটা মাছ কেনা 

গেল। দর কলকাতার থেকে কম তো৷ নয়ই বরং 

বেশিই বলা যেতে পারে, আসলে আমাদের মতে 

খুচরে! ক্রেতাদের জন্ত কোন উৎসাহ নেই 
ব্যাপারীদের, নেবে তো নাও। নইলে পথ 
দেখো । ডায়মণ্ডহারবার, মালঞ্চ, কোলাঘাটেও 

দেখেছি একই ব্যাপার ৷ এদিকে সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে 
পায়ের ওপর দিয়ে। কিন্তু সামুদ্রিক ভন্দামতা 

নেই কোথায়? উদ্দামত৷ ন। থাকলে যেন সমুদ্র 

বলেই মনে হয় না। মনে পড়ে যায় পুরীর জলের 

তর্জন-গর্জন, প্ররুতি, মানুষ সবাইকে যেন আহ্বাম 

করছে দ্বন্দ যুদ্ধের জন্য । সেই আহ্বানে স্থির 

থাকা আমার মতো ক্ষেপার পক্ষে সম্ভব হয়নি 
.কোনবারই। জামাপ্যাপ্ট পরিহিত অবস্থাতেই 

ঝাঁপিয়ে পড়েছি কতবার । শুনেছি পদ্মার জলেরও 
এ জাতীয় আবকর্ধ আছে। কবিগুরু নাকি 

একবার বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহুর তাড়নায় 

বেশ কিছুক্ষণ জলমস্থন করে শাস্ত হয়েছিলেন। 

এখানে জলে নামলুম না, ফিরে এলুম 

হোটেরে। বালুতীরের পাশ দিয়ে 'বেশ বড় বাড 
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বনের অস্তিত্ব দেখেছিলুম আগের বারে। এখন 
সে বিলুপ্ত। পাড় ভাঙা রোধ করতে পাথরের 
চাই জড়ো করা আছে তীর বরাবর । আঘাটায় 

এরই ফাকে ফাকে স্থানীয় লোকেদের প্রাতঃকত্য 

সমাপন । সেসবের হূন্ধে বাতাস ব্যধিত। 

তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের হোটেলের সামনের 

অংশটুকুকে ঝকঝকে রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন 
সর্বদা । কিছু গাছও লাগানো হয়েছে । ঝাউ-এর 

সাথে নারকোল। চৌহদ্দির মধ্যে ফুলের 
বাগান । মিনি পশুশালা । 

আজ শনিঘার, কলকাকলিতে ভতি হোটেল। 

বেশির * ভাগই কলেজের ছাত্রছাত্রী । কথা, 

চীৎকার, হই-হই, হাহা । যৌবনের জয়গান। 
আমাদের পাশ দিয়েই একটা দল আহলাদের 

মারামারি করতে করতে চলে গেল। পেছন 

পেছন আসছিলেন এক প্রৌঢ়। মন্তব্য করলেন, 

দেশটা উচ্ছন্পে গেল । আমার কিন্তু মনে হল যে, 
আননোর কাঙাল হয়ে বিশ্বসুদ্ধ,খষি-মনীষী নানান 
পন্থা খোজার চেষ্টা করেছেন তারই টুকরো! 
টাকর! এর পেয়েছে । মনে মনে বললুম, সারা- 

জীৰন যেন এরা এই আনন্দের মোহর আচলে 

বেধে রাখতে পারে । আর এদের উপচে-পড়া 

ফেনায় যেন কিছু রামগরুড়ের খুশির পাখনা 

গজায় ! 

হোটেলের খান! ছিল বড় জব্বর রকমের । 

মেটি মেরে ঘরের বারান্দায় এসে বলাম। কিন্তু 

উঠতে হল একটু বাদেই । লু বইছে যেন। ঘরে 

এসে পাখার তলায় লম্বমান। বিকেল পর্বস্ত 

বেকার, সঙ্গে বইপত্র কিছু আনিনি। অতএব 

অগতির গতি নিদ্রাদ্দেবীর আরাধনা । দেবী 
প্রসঙ্না ছিলেন। ঘুম ভাঙলো পাঁচটা নাগাদ্। 
দেখলুম বাসের ব্থ| বিলকুল সাফ । চোখ মুখ 

ধুয়ে আবার চললুম সমুদ্র সন্দর্শনে । 

এবার পাড়ে বেশ ভিড়। নানান বেশের 

সমুদ্রের আচলছায়ায় 
৮ ্ 
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নরনারী জড়ে! হয়েছে তীরে । বয়সের হিলেৰ 

করলে যুবক-যুবতীই বেশি । এট! জাস্ট উইক 

এগ্ডের ভিড়। বিশেষ ছুটির সময় বয়স্কবাও 

আমেন বন্থল পরিমাণে । আমল কথা পথের ধকল 

দুরে সরিয়ে রাখে তাদের । তা ন! হলে হাতের 

কাছেই ঞ সমুদ্র আরও কত জনপ্রিয় যে হত | 
সমুত্রে ভ্রমণের জন্য দেখলাম একটি লঞ্চের 

বন্দোবস্ত আছে। লঞ্চটি হোটেলের নিজন্ব। 

শুনলুম এখন আর চড়! যাবে না। কাল সকালে 
আবার । তাই হাটতে লাগলুম পাড় ধরে। বাবুই 
রয়ে গেল ঘাটে। কয়েকট! বালিয়াড়ি পার হয়ে 

গেলুম। সমুদ্রের দিকে চোখ না ফিরিয়ে এগুলোর 

দিকে তাকালে মনে হচ্ব মরুভূমিতে এসে পড়েছি। 
অনেকট! এগিয়ে যেতে যেন একটা গ্রামের দেখা! 

পেলুম। প্রহরী কুকুরটি সরবে আমাকে ধমকাতে 
লাখল। একটি কিশোরী-_সবুজ শাড়ি, লাল 

কৃষচুড়া রঙের ব্লাউজ, সি'থিতে মেটে পি'ছুরের 
প্রলেপ, তাকে ধমকে দিল। তবুও যুক্তিযুক্ত 

মনে করলুম না আর এগোন। বালিয়াড়ি 
থেকে নামলুম জলের দিকে । তারপর আবার 

হাঁটা । সূর্য এখন অস্তাচলের মুখে । আধারের 

কালো আর লাল আলোর লড়াই, কে জেতে 

কে হারে করতে করতে.ঝুপ --করেই প্রকৃতির 

লোড শেডিং। অদূরে জেলেডিডিগুলো মনে 

হচ্ছে ভৌতিক। ভৌতিক দীড়ি-মাঝি__সব 
মিলিয়ে এক অপরূপ পরিবেশ । 

একদিকে দেখলুম, গোটা কয়েক লোক গোল 

হয়ে বসে মস্ঘপান করছে । বোধ হয় এর] জেলে । 

একট! কলাই কর। বাটিতে খানিকট! ছোল! মটর 

সেদ্ধ। আর খান কয়েক তেলে ভাজ। । আমায় 

দেখে একটু আড়াল দিয়ে ববল। একজন আবার 
গান ধরল একটা, হিন্দি ফিলমের গান। কিন্তু, 

গলাটি বড়ই মিঠে। মনে হল যদি মাঝি না হয়ে 

এ গায়ক হত তবে বোধ হয় বেশি সফল হুতে 
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পারত জীবনে । অবশ্ত মফলতা মানে যদি আনন 

থাক! হয় তবে হয়তো! এ সফল হয়েই আছে। 

সামাজিক সাফল্যের সাথে সাথেই তো আসে 

অভাববোধ। যা থেকে ছুঃখ। তথাকধিত 

অভাবী লোকের অভাব বরং অনেক সীম্িত। 

অল্লেই তুটি, অল্পই এদের ভূম]। 
একটা চক্কর শেষে আবার হোটেলের ব্যাল- 

কনি। চারিদিকে সরকারি লোভ শেডিং। সমুক্রের 

দিকে চেয়ে দেখি অসংখ্য তারা ছুলে ছুলে 

ভানছে। এটা কেমন করে সম্ভব। সমুদ্রের 

চঞ্চল জলে তো তারার ছায়া পড়ার কথা নয়। 

তাছাড়া! আকাশেও তো! তারা নেই। মেঘ। 
তবে? একটু পরেই রহম্যটা পরিষ্কার হল। 

ওগলেো জলে ভাসমান জেলেডিঙির আলো! । 

অন্ধকারে শনশন বাতাসের শব, মাঝে-মধ্যে 

মানুষের কগম্বর আর অদৃস্ত বিস্তারের মাঝে 
দোলায়মান জোনাকি-_-লব মিলে মনটাকে টেনে 

নিয়ে গেল আননদলোকে। কখন যে আমরা 

গানের স্রোতে ভেসে গেছি বুঝতেও পারিনি । 

মনে যদি সুর লাগে কের সাধা কি বাধ! হয়ে 

দাড়ায়! 
পরদিন সকালে সমুদ্র কালির বরণ। 

আকাশের দোয়াতটি উল্টে গেছে বোধ হয়। 

কিন্ত জেলেদের তাতে জক্ষেপ নেই । সেই ঠেলে 

ঠেলে নৌকো জলে ভাসানেো। মাইল দুমাইল 

লম্বা] রশি টেনে টেনে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় জাল 

গোটানো, মাছ তোলা কোনটাতেই কামাই 
নেই। বালিতে অনেক বিন্থক, নানান রঙের । 
কিছুক্ষণ ছেলেমানুষের মতে। তাই কুড়োলুম। 
কয়েকজন পাশ দিয়ে যাবার সময় বিদ্বপের হালি 

হেসে গেগেন। তাও বুঝতে পারলুম। কিন্ত 

আমার তখন সেদিকে লক্ষ্য করার সময় নেই 

কেবলই মনে হতে লাগল এ সংগ্রহ অমূল্য। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--»্ম সংখ্যা 

কাকে দিয়ে ভারমুক্ত হই | একটি ্শ-বারো 
বছরের মেয়ে পায়ে পায়ে আমার কাছে এসে 

আমার পাগলামি দেখছিল। আমি তার হাত 

দুটো আমার সংগ্রহ দিয়ে ভরিয়ে গিলুম । সেকি 

বুঝলো কে জানে। গালে লজ্জার অরুণিমা 
লাগল। খুশিও হল। আমার দিকে চেয়ে 

বলল, তুমি খুব তাল। আমার জীবনে এরকম ভাল 
লাগার মুহূর্ড আর আসেনি। আমি চোখের 
ভল গোপন করতে সমুদ্রের দিকে তাকালাম । 

মেঘ কেটে গিয়ে তার জলে তখন রোদের চাদর 

বিছিয়ে গিয়েছে । 
লঞ্চটিকে দেখলাম ডিজেল দিয়ে চালু কর৷ 

হুচ্ছে। একটি বড় দল সেটির প্রথম দাবিদার 

অগত্যা আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। কখন 
এর! ফিরে আসে । দলটি সমেত লঞ্চ চলে গেল। 

দূরে বেশ দূরে। ক্রমশঃ সমুত্্রে ঢেউ উঠল, 
আকাশে বাতাস। যত নৌকে৷ ছিল সব ফিরে 
এল। বিপদ আসছে নাকি! কিন্ত সেই লঞ্চটি 

ঘেন ঢেউয়ের তালে তালে ক্রমশঃ দুরে চলে যেতে 
লাগল। হোটেল কর্তৃপক্ষ নৌকো পাঠালেন 

দুটো। কিন্তু তা সত্বেও ওরা ফিরে আসছে 
না। দুরে কোথায় দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছে। 

শুনলুম প্রপেলারে জালের দড়ি আটকে বন্ধ হয়ে 

গেছে। 

আমার কেবলই মনে হতে থাকল এঁ লঞে 

ধারা গেছেন তাঁদের বদলে আমি থাকলে বড় 

তাল হুত। সমুদ্রের ভালবামার আলিঙ্গনে 
আমার বুকট| ভরে উঠত। ন! হয় হারিয়েই 
যেতাম। ভালবাসার ঢেউয়ে কে না হারিয়ে 
যেতে চায়! আর আমার একবুক প্রেম সমুদ্র 

ছাড়া কেই বা সইতে পারবে? 

লঞ্চের লোকগুলোর প্রতি হিংসে বোঝাই 
মনে ফিরে এলুম হোটেলে 



শিবমহিক্সঃ 
 শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

[ আধাঢ়, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

১৬। অহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং 
পদং বিক্োন্া ম্যতুজপরিঘরু্গ্রহগণম্ । 

মুহর্দোর্দেস্থযং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা 
জগ্রক্ষা়ৈ ত্বং নটসি নম বামৈব বিভৃত। ॥ 

অন্থয়সুখে ব্যাখ্যা : হে ঈশ! জগত্রক্ষায়ৈ 

ত্বং নটসি (নৃত্যসি ) (সন্ধ্যায়াং জগস্তি জিঘাংসস্তং 

বরলন্ধং তৎকালবলং মহারপক্ষসং নিজতাগুবেন 

মোহয়সীত্যর্থ: )। ত্বং তু জগতাং রক্ষায়ৈ স্ুটসি 
জগন্তি তু ত্বত্তাগুবেন সংশয়িতানি ভবস্তীত্যাহ__ 

মহী ( তব) পাদাঘাতাৎ ( চরণাঘাতাৎ) সহস! 

সংশয়পদং ব্রজতি । বিষ্ণোঃ পদম্ ( আকাশম্) 

ভ্রামাস্ুজপরিঘক্গ্রহগণম্ [[.ভ্রাম্যপ্তিঃ ভুজরূপ 

পরিঘৈঃ (আঘাতৈ:) রুগ্রাঃ ( পীড়িতাঃ ) গ্রহগণাঃ 

যন্ত্রতৎ তথা ] তথ স্ভৌঃ (স্বর্পোকঃ ) অনিভৃতা 

(অসংবৃতা) যা জটান্তাতিঃ তাড়িতং তটং 

(প্রাস্তদেশং) যন্তাঃ সা তথা সুস্থ; দৌন্থ্যং (ছুস্থতং) 
যাতি। নন্তু বিভৃতা ( পরমমহৃত্ী৷ প্রভৃত। ) বামা 

এব (প্রতিকৃতলব ) ভবতি। (অনুকূলমাচরত্যপি 
কিঞ্চিৎ প্রতিক্লমাচরস্তীত্যেব শব্দার্থ; ) 
ভাবানুবাদ : হে ত্রিপুরহর ! তোমার প্রলয়- 

নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী ধ্বংসোন্দুখ হুইয়। 

সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে । আকাশে ভ্রমণশীল গ্রহ- 
গণ লৌহমুদ্গর সদৃশ তোমার বাহুয়ের আঘাতে, 
রুগ্ন হইয়া পড়ে । পুনঃ পুনঃ জটা তাড়িত হইয়া 
আকাশ ্রহীন হুইয়। যায়। এইভাবে জগত্রক্ষার 

জন্য তৃমি নৃতা করিয়া থাক । তোমার ধ্বংসশীল 

বৃত্য জগতের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে । এই- 

খানেই তোমার অলোকসামান্ত প্রতৃত্ব। 

১৭। বিনঘ্যাগী তারাগণগ্ণিত ফেনোদগমরুচিঃ 

প্রবাহো বারাং যঃ পৃযতলঘুদৃষ্: শিরসি তে 

জগদ্ দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি- 
ত্যনেনৈবোন্েয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপু$ ॥ 

অন্য়মুখে ব্যাখ্যা : বিয়ধ্যাপী (আকাশব্যাপী ) 
তারাগণগুণিত ফেনোদগমরুচিঃ [ তারাগণেন 
(নক্ষত্রবৃন্দেন) গুণিতা (শুত্রত্বাদি গুণ সজাতীয়ত্বাৎ 
বধিতা ) ফেনোদগমরুচিঃ যন্ত সঃ ] বারা প্রবাহঃ 
তে শিরসি পৃতলঘুদৃষ্ঃ (পৃতাছিন্দোরপি 

লঘুরল্লতরঃ পৃবতলঘুঃ স এব দৃষ্টঃ আলোকিতঃ। 

তেন জলধিবলয়ং জগদ্ দ্বীপাকারং কৃতম্ ইতি 
অনেনৈব ধৃতমহিমদিব্যং বপুঃ উন্নেয়ম্। 
ভাবাঙগবাদ : প্রলয়কালীন নৃত্যের সময় তোমার 

মন্তকস্থিত জটার মধ্যে বিশাল জলপ্রবাহু জল- 
বিন্দুবৎ দুষ্ট হইতেছিল এবং তারাগণ ফেনার ন্যায় 

শোভাসম্পন্ন হুয়া! বিরাজ করিতেছিল। সেই 
জলবিন্দুই দ্বীপাকার জগৎকে জলধিরূপে বেষ্টন 
করিয়াছিল। এইভাবে তোমার বপু সুন্দর 

মহিমায় মহিমা্ধিত হইয়া উন্নীত হুইয়াছিল। ইহা! 
দ্বারাই তোমার দেহের মহত্ব ও বিশালত্ব সম্যগ.- 

রূপে অন্মিত হয়। 

১৮। রথঃ ক্ষৌনী যন্ত! শতধতিরগেন্দ্রো ধছরথো 
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি । 

দিধক্ষোস্তে কোহয়ং ব্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি- 

বিধেয়ে ক্রীড়ন্ত্যো৷ ন খলু পরতন্ত্াঃ প্রতৃধিয়ঃ ॥ 
অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : হে অ্রিপুরহর ! ভ্রিপুরতৃণং 

দিধক্ষোঃ তব কোহয়মাড়ম্বরবিধিঃ ব্ত্রয়াপাং 

পুরাণাং সমাহারঃ ত্রিপুরং তদেব তৃণম্ অনায়াসেন 
নাশ্ত্বাৎ তত্ঞ্ধমিচ্ছতঃ তব কোহয়ং মহৎ 

প্রয়োজনমুদ্দিশ্ত ইব সম্ত্রমরচনা নহি। অল্পে 

প্রয়োজনে ন মহান্ প্রয়ানঃ উচিতঃ ইত্যর্থঃ | রথ: 

ক্ষৌনী (পৃথিবী ), যস্তা (সারথী ) শতথৃতি: 
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(ক্রক্ধা), অগেন্দ্রঃ ( পর্বতশ্রেষ্ঠঃ মেরু; ) ধঙ্ছঃ 
অথে। রথাঙ্গে ( বথচন্রে ) চ্দরার্কো (কূর্ধাচন্তরমসৌ) 
রথচরণপাণিঃ (চক্রপাণিঃ বিষুঃঃ) শরং ইতি। 

ভ্রিপুরতৃণম্ (ত্রিপুররূপতৃণম্) দিধক্ষোঃ ( দগ্ধ 

মিচ্ছোঃ ) তে কোহয়ম্ আড়ম্বরবিধিঃ ? আড়ম্বর- 
বিধিনা! অলম্ ইত্যর্থঃ | বিধেয়েঃ (ম্বাধীনপদায়ৈঃ) 
ক্রীড়্তযঃ প্রতৃধিয়ঃ ( ঈশ্বর বুদ্ধ: ) ন খলু পর- 
তন্ত্রাঃ ( পরাধীনাঃ )। 
ভাবাঙ্ছবাদ : ত্রিপুরাস্থুরকে বধ করিবার সময় 

পৃথিবী তোমার রথ হইয়াছিল, ব্রহ্ম! সেই রথের 
পরিচালক হ্ইয়াছিলেন, পর্বতশ্রেষ্ঠ মেরু ধনুকের 

কার্ধ করিয়াছিলেন, রথের অঙ্রের শোভাবর্ধন 

করিয়াছিলেন সুর্য ও চন্দ্র, ভগবান্ বিষু ধন্থকের 

শরের কার্ধ সম্পন্ন করিয়া ধন্য হুইয়াছিলেন। 
ক্রিপুরাস্থরকে তৃণের স্তায় দপ্ধীভূত করিবার জন্য 

হে শিব! তুমি কত না অনায়াসেই এত আড়ম্বর 

করিয়াছিলে !! ধাহার সর্বাধীশ, তাহার! বশীভূত 

ব্যক্তিগণ দ্বার! কার্য পরিচালন করিয়া থাকেন। 
তাঁহার কখনও পরাধীন হন না । 

১৯। হুরিস্তে সাহুম্্াং কমলবলিমাধায় পাদয়ো- 

ধদেকোনে তশ্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্ । 

গতে। তক্তয্যদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা 

্রয়াণাং রক্ষায় ত্রিপুরহর জাগতি জগতাম্। 
অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা £ হরিঃ তে পাদয়োঃ সাহঅ/ং 

কমলবলিম্ [ সহত্সংখ্ক পরিমাণকমলানাং 

( পল্মানাং ) বলিম্ ( উপহারং) ] আধায় (সমর) 
তশ্মিন একোনে সতি (একেন কমলেন ভক্তি- 

পরীক্ষার্থং ত্বয়া৷ গোপিতেন হীনে সতি ) যখ্ নিজং 

নেত্্রকমলম্ উদহরৎ্ (উৎপাটিতবান্)। অসৌ 

তক্ততৃত্রেকঃ (ভক্তে; সেবায়াঃ অত্যন্তপ্রকর্ধ: ) 
চক্রবপুষা ( হদর্শনরূপেণ ) পরিণতিং গত: । 

( নঃ স্থদর্শনঃ ) ত্রয়াণাং জগতাং রক্ষায়ৈ জাগতি 

(ব্রিজগৎ রক্ষায়ৈ তৎপালনার্থং সাবধান এব 
ব্ততে )। সৌরপুরাণে দৃশ্টতে য পুরা জালন্ধর 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৮ম সংখা। 

নামাস্থারবধার্থে যঃ ভূম্যাং চরণাঙ্কিতেন চন্রং 
মহেশেন স্ষ্টং তদেব দেবাহুর সংগ্রামেহস্থ্রবধার্থং 
বিুভক্ত্যা সন্তপক্টো মহেশে বিষ্ণবে দত্ববান্। 
তাবাঙ্বাদ : ভগবান শ্রহরি তোমার পাদপক্সে 

সহত্রকমল অর্থ্স্বরূপ প্রদান কগিতে অগ্রপর হইলে 
একটি পল্স কম পড়িয়া যাওয়ায় নিজ নয়নপদ্ম 
তোমার চরণে বলিক্ধপে সমর্পণ করিতে প্রয়াসী 

হইয়াছিলেন। ভগবানের ভক্তির আতিশযোর 
সীমা জগৎ রক্ষার জন্ত এইখানে চক্রর্ূপে পরিণতি 

লাভ করিয়াছিল অর্থাৎ এ সেবার অত্যন্ত গ্রকর্ষ 

চক্রমৃতিতে পূরিণত হইয়! ভ্রিজগৎ রক্ষার নিমিত্ত 
সর্বদা! ধর্বষুণ করে বর্তমান রহিয়াছে । 
২*। ক্রতৌ স্ৃণ্ডে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে 

ক্রতুমতাং 
ক কর্ম প্রধস্তং ফলতি পুরুষারাধনম্বতে । 

অতস্তাং সংপ্রেক্ষ্য ব্রতুষু ফলদানপ্রতিতুবং 
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বন্ধ! দৃঢপরিকরঃকর্মস্থ জন: ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা : ক্রতুমতাম্ (যাগাদি কর্ম- 

কারিণাম্) ক্ররতৌ (যাঁগাদিকর্মণি) স্প্তে ( লীনে, 
স্বকারণে সুক্রূপতাং প্রাপ্তে ধ্ন্তে সতি বা) ত্বং 

( তেষাং যজ্ঞকারিণাম্) ফলযোগে (যাগকর্মকরণ- 

ফলদান-প্রসঙ্গে) জা গ্রৎ্ অনি (প্রবুদ্ধ এব বর্তসে)। 

পুরুষারাধনমৃতে (ঈশ্বরারাধনং বিন! ) প্রধবস্তং 

(বিনষ্টম্) ক কর্ম ফলতি? অতঃ ক্রতুষু ফলদান 
প্রতিভূবং ( ফলদানায় লগ্নকমিব ) ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য 

শ্রুতৌ শরন্ধাং বন্ধ! কর্মন্থ জন; দৃঢ়পরিকরঃ (দৃঢ়- 
ভাবেন কৃতপরিকরঃ অর্থাৎ কতোদ্ভমঃ ভবতি )। 

কশ্চিৎ উত্তমর্ণঃ প্রমাণনিশ্চিতং দীর্ঘকালাবস্থানং 

স্বধনার্পণ সমর্থ, কঞ্চিৎ প্রতিভূবং নিরূপ্য অধমর্ণে 
পলায়িতে মতে বা এতম্মাদেব কুশলিন; গ্রতিভূবঃ 
সকাশাৎ স্বধনং প্রাপ্প্যামি ইতি অভিপ্রায়েণ যন্মৈ 
কন্মৈ চিৎ অধমর্ণায় খণং প্রযচ্ছতি ত্বৎ অধমর্ণ- 
স্থানীয়ে যজ্ঞকর্মণি প্রলীনেংপি পরমেশ্বরাদেব 
প্রতিভূস্থানীয়াদেব ফলং প্রাপ্্যামি ইতি 



ভার, ১৩৯২ ] 

অভিপ্রায়ে উত্তমর্স্থানীয়ো! যজমানঃ নিঃশঙ্কমেব 

কর্ম অন্ৃতিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ ( মধুহ্দন সরন্বত্তীকৃত 

টাকান্থমরণে লিখিতম্ )। 
ভাবান্থবাদদ : যজ্ঞ সম্পাদনকারিগণের যজ্জ সমাপ্ত 

হইলে তুমি সেই যজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিয়! 

যজ্ঞেশ্বররূপে যজ্ঞকর্তীকে যজ্জের ফল দান করিতে 

সজাগ থাক। যজ্ঞেশ্বরকে আরাধন। না করিলে 

প্রণষ্টযজ্ঞ ফলদান করিতে পারে কি? যজ্ঞফল 

দান করিতে তুমি প্রতিনিধি (গ্রতিভূ ) রূপে 
বর্তমান থাকায় জনসাধারণ বেদসম্মত আচারাদি- 

ুক্ত কর্ম করিতে সর্বদাই দৃঢ়পরিকর হইয়৷ 
থাকে । 

২১। ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ত্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা- 
মুধীণামান্তিজ্যং শরণদ সদশ্যাঃ সথুরগণাঃ | 
ক্রতুত্রংশস্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনে। 

ধ্রবং করু? শ্রদ্ধা বিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥ 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্য। : ক্রিয়াদক্ষঃ দক্ষঃ, ক্রতুপতিঃ, 

ওন্ভূতাম্ অধীশঃ (প্রজাপতিত্বাৎ ) ঝধীণাম্ 

আত্িজ্যম (খতিগত্মম), সদশ্যাঃ (সভ্যাঃ, 
উপদেষ্টারঃ ) স্থরগণাঃ। হে শরণদ! এতাদৃশ 

সর্বসামগ্রী সম্পত্তাবপি ক্রতুফলবিধানব্যসনিন: 

( যজ্ঞফল নিষ্পাদনকার্ধ নিষ্ঠাপরায়ণজনাৎ্ ) ত্বত্তঃ 

্রতুত্রংশঃ (অভবৎ্)। অদ্ধাবিধুরং ( ভক্তি- 
বহিতানুষিতাঃ) মখাঃ ( যজ্ঞাঃ ) কতুঠ অভিচারায় 

( ধবংসায়, নাশায় ) ঞ্বম্ ( নিশ্চিতম্ )। 

ভাবাহুবাদ : যজ্ঞপতি প্রজাধীশ যজ্ঞক্রিয়ানিপুণ 

দক্ষ, খধিগণের পৌবোহিত্য, সদশ্য দেবত। সকল 

বততমান থাকিলেও যঙ্জনিয়মবিরোধী তাহাদের 

সমক্ষেই দক্ষের যজ্ঞ তুমি ধ্বংস করিয়াছিলে। ইহা 

দ্বার ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যজেশ্বরের প্রতি 

শরন্ধাসম্পন্ন না হইলে যজ্ঞে বিস্ব সমুপস্থিত 
হইবেই। 

শিবমহিঃ ৪৩৩ 

২২ প্রজানাথং নাথ প্রসতমভিকং স্বাং ছুহিতরং 
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িযুমূৃষস্ত বপুষ। | 

ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপ্রত্রাকতমমুং 

ত্রসস্তং তেহগ্াপি ত্যজতি ন মুগব্যাধরভসঃ ॥ 

অন্ধয়ুখে ব্যাখ্যা: হে নাথ! রোহিদ্ভূতাম্ 

( মবগীভূতাম্ ) স্বাং ছুহিতরমূ্ (সন্ধ্যাম্) রিরময়িযুম্ 
খবস্ত বপুষা গতং (প্রাপ্তম্) অভিকং ( কামুকম্) 

সপত্রাকৃতম্ ( শরতাড়িতম্) (সহ পত্রেণ শরং 

শরীরে প্রবেশ্ঠা তিব্যথাং নীতঃ সপত্রাকৃতন্তাদৃশমি- 
বাত্মানং মন্যমানং রূপকমেতৎ) প্রসভম্ ( হঠেন, 

অনিচ্ছন্তমপি ) ত্রসন্তং দিবম্ যাত্ম অপি 
(প্রজানাথম্) ধনুষ্পাণেঃ তে মগব্যাধরতস: 

(মৃগহত্যায়ামুৎসাহাতিরেকঃ) অগ্ঠাপি ন ত্যজতি। 

রক্ষা স্বদুহিতরম্ সন্ধ্যামতিরূপিণীমালোক্য কাম- 

বশো তত্ব তাম্ উপগন্তমুদ্যতঃ ৷ সা চায়ং পিতা 

ভূত্বা মামুপগচ্ছতীতি লঙ্জয়৷ মৃগরূপা বভূব। 
ততস্তাৎ তথ! দৃষ্ট| ত্রদ্ধাপি মৃগরূপং দধার তচ্চ 
ৃষ্ব। ত্রিজগন্গয়ন্তা শ্রীমহাদেবেনায়ং প্রজানাথঃ ধর্ম- 

প্রবর্তকো তৃত্বাপ্যেতাদৃশং জুগুপ্সিতমারেতীতি 

মহত্যপরাধে দণ্ডনীয়; ময়া ইতি পিনাকমাকযয 

শরঃ প্রক্ষিপ্তঃ ততঃ স ব্রহ্ম! ব্রীড়িতশ্চ লন্ মুগশিরে। 

নক্ষত্রনূপো বভূব ততঃ শ্রকুদ্রন্ত শরোহপি আড্র। 
নক্ষত্ররূপো ভূত্বা তশ্ পশ্চান্তাগে স্থিত; তথ। 

চাত্রীম্গশিরসে! সর্বদা সন্নিহিতত্বাদগ্যাপি ন 

ত্যজতীত্যুক্তমং । 

ভাবাস্থবাদ : প্রজাহ্টিকারী ব্রহ্ম! কামাসক্ত হইয়! 
মৃগদেহধারিণী স্বীয় ছুহিতার পশ্চাদম্ুদরণ করিলে 

হে শিব! তুমি ধন্থতে শর নিক্ষেপ পরায়ণ 

হইয়। স্বর্গেতেও সভীতচিত্ত ব্রঙ্গার অনুসরণ 

করিয়াছিলে। আজ পরধন্তও ব্যাধ মৃগের 

পশ্চাদন্ুদরণতার ভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় 

নাই। | ক্রমশঃ ] 



শ্রীরামকুষ্ণ-সমীপে ডাক্তার মহেন্্লাল সরকার 
স্বামী অলোকানন্দ 

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃক মঠে নিষুত্ত। 

শ্রীরা মকুষ্ণ-সর্মীপে এসেছেন বহুধরনের মানুষ । 
কত উকিল, ব্যারিস্টার). বিশ্ববিস্ভালয়ের কৃতী 

ছাত্র, বরেণ্য জ্ঞানিগুণী ভক্ত সঙ্জনেরা ছুটে 

এসেছেন রসের সন্ধানে । রানী রাসমণির 

কালীবাড়িতে শ্ররামরষ্ণরূপী মনোমু্ককর কুন্থমটি 

সবারই আকর্ষণের বন্ত। তিনি কিন্তু নিত্যই 

বলেছেন : কি জানি বাপু, আমি তে। কিছুই 

জানি না। নিরভিমান শ্রীরামরুষ্কে তাই 
অসাধারণ কিছু মনে করা সম্ভব হয়নি সাধারণ 

মানুষের পক্ষে। তবুও কিছু রসিক মান্থষের 
দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। সেই সব র্িক- 

কুলের মধ্যে তৎকালীন লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তথা 

বঙ্গদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার যিনি 
গুরোৌধ। সেই ডাক্তার মহেন্ুলাল সরকার হলেন 

অন্যতম । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ যখন শ্ঠামপুকুর বাড়িতে 
চিকিৎসার জন্ত অবস্থান করছেন তখনই চিকিৎসা- 

স্থত্রে মহেন্দ্রলাল এসে পড়েন তার কাছে। অবশ্ঠ 

মথুরবাবুর জীবিতকালে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়িতে এসেছিলেন, শ্রীরামকষখকেও দেখে- 

ছিলেন; কিন্তু তখন ঘনিষ্ঠত। হয়নি । মহেন্ত- 
লালের তখনকার জীবনধার। অন্তখাতে বইছিল। 

অবশ্য মহেন্দ্রলাল আবাল্য দৃঢচেতা, বিচার প্রবণ 

ও নিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জীবনে বু 

কৃতিত্বের কাজ তিনি করে গেছেন । 

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে সসম্মানে 

এম. ডি. পাশ করেও পরে তিনি হোমিওপ্যাথি 

চিকিৎন।-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ডাঃ 
রাজেন্দ্রলাল দত্তের প্রেরণায় হোমিওপ্যাথি শিক্ষ। 

করেন এবং পরবতী জীবনে তিনি লক্বপ্রতিষ্ঠ 

হোমিওপ্যাথ রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 

আলোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় 

আসার জন্ত তাঁকে বহু সমালোচন। শুনতে হয়, 
কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাধক মহেন্দ্লাল নিজের স্বভাব 
গণেই সেই সমস্তকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন । 
তিনি 4081০868 0811191 06 71৬19৫10116, 

নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশ- 
বাসীর বিজ্ঞানচর্চার স্ববিধার্থে তিনি 100191 
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9০1০9০০ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আবার 

কোন সময়ে কলকাতার সেরিফ্ ও বঙ্গীয় 

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হয়েছিলেন । 

এইরূপ বিবিধ গুণাবলী সমন্বিত মাঙ্ছষাটি যখন 

শ্রীরামকষ্*সমীপে এলেন তখন তাঁর অন্তরের 

আসল উৎনটির হল উদঘাটন । যুক্তি-বিজ্ঞানে 

নিপুণ ডাক্তার সরকার যখন ভক্ত পরিবেষ্টিত 

ঠাকুরকে দেখলেন, তখন ভক্তদের ভক্তি, 
ঠাকুরকে ইশ্বরাবতার জ্ঞানে পুজা, তাঁর পদধূণি 

গ্রহণ ইত্যার্দিকে কিছুটা আতিশয্য বলেই মনে 

হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে শ্যামপুকুর বাড়িতে 
প্রথম দর্শন দিনে ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের মধ্য 

দিয়েই সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীর 

দিন থেকেই সম্পর্ক বা অবস্থার পরিবর্তন দেখ 

দেয়। চাপা পড়ে থাক ফোয়ারার মুখ নিপুণ 

কারিগরের হাতে পড়ে উন্মোচিত হয়। সত্য- 

স্বল্প, দৃঢ়চেতা মহেন্দ্লাল নিজেকে একটু একটু 

করে শ্রীরামকৃষ্জ-সমীপে সমর্পণ করেন । নিত্যই 
বিচারের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্জকে ধরতে গিয়ে 

বারে বারে পরাস্ত হয়ে স্তস্তিত হয়ে যান। 

ডাক্তারীর বাধাধর! নিয়মকানুন সব চলে যেতে 

লাগল। অন্তান্ত সব রোগী ফেলে এসে শ্রারাম- 

কৃষ্ণের মধুর সানিধ্যে ডাক্তার সরকারের ঘণ্টার 



ভাক্র, ১৩৯২ ] 

পর ঘণ্ট| কেটে যায় । এ যেন কি এক শক্তিশালী 
চুম্বকের আকর্ষণ ! জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, 
দূঢ নিয়মান্ুবত্তাঁ মান্থুষটি যেন কি এক অপাণিব 
আকর্ষণে নিজের অমূল্য সময় ন্ই করতেও দ্বিধা- 
বোধ করছেন না। এমনি একদিন সময় চলে 

যাচ্ছে দেখে গিরিশবাবু সহাস্তে জিজ্ঞাসা করলেন 
_আপনি এখানে তিন-চার ঘণ্ট। রয়েছেন, 

কই রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না? 

শ্ররামরুষ্খ-রূপী কর্মনাশা নদীতে সম্ভরণশীল 
ডাক্তার তখন জবাব দিয়েছিলেন_-“আর 

ডাক্তার! আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, 
আমার সব গেল 1, 

শ্ীরামকঞ্চ-সমীপে তাক্তার মহেম্্রসাল সরকার ৪৩৫ 

হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের স্তায় 
প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি সম্বন্ধে বিজ্ঞান 
কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে 

নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়। 
নির্দেশ ও দ্বণা প্রকাশ পূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও 
ইহুদর্বন্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; 
ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিষ্তমান, 
যাহাদের রহত্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে 

সক্ষম হয় মাই--কোনও কালে পারিবে বলিয়াও 

বোধ হয় না" (শ্রীশ্রীরামকষ্ণপীলা প্রসঙ্গ, পঞ্চম 
থণ্ড, পৃঃ ৩৩০ )। 

অন্ত একদিন ভক্ত পরিবেষ্টিত শ্রীরামকচ- 
সি 

বাড়ি ফিরে গিয়েও চলতে থাকে সেই এক সমীপে উপস্থিত মহেন্দ্রলাল নবেন্্নাথের স্থমধুর 

ঠাকুরেরই চিন্তা । তুলতে পারেন না। এখানে 
বাপ ছেলের হাত ধরে আছে, তাই পড়বারও 

কোন ভয় নেই। কথাপগ্রপঙ্গে একবার ডাক্তার 

সরকার বলেছিলেন_-মহাশয় ! রাত তিনটে 
থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে--ঘুম 

নাই। এখনও পরমহংম চলছে ।, 
ঠাকুরের সরলতা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হলেও 

মহেন্দ্লালের যুক্তিবাদী মন অধ্যাত্মরাজ্যের ভাব, 
সমাধি প্রভৃতিকে মূর্ঘারোগ ব্যতীত উচ্চপর্যায়ের 
কিছু ভাবতে তখনও অপারগ ছিল। কিন্তু কাল 

পূর্ণ হল ১৮৮৫-র শারদীয়। মহাপূজার সন্ধিক্ষণে । 
সেদিন মহেত্দ্রলাল বিকাল চারটায় শ্ঠামপুকুরের 

বাড়িতে চিকিৎসা-স্থত্রে উপস্থিত। নরেন্দ্রনাথ 

দেবীবিষয়ক ভজন গাইছেন। ঠাকুর মহেন্দ্র 

লালকে গানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে দিতে মাঝে 

মাঝে সমাধিস্থ হচ্ছেন। ঠিক সন্ধিক্ষণে ঠাকুর 
গভীর সমাধিমগ্র হলেন। যুক্তিবাদী ডাক্তার 

পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হলেন। অপর এক ডাক্তার 
বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দনার্দি পরীক্ষা করে 
চোখে আঙল দিয়েও পরীক্ষা করলেন কিন্তু 

'হুতবুদ্ধি হুইয়। তাহাদিগকে স্বীকার করিতে 

কণ্ঠে আমায় দে ম| পাগল করে? ইত্যাদি গানটি 

শ্রবণরত তক্তবৃন্দের ভাবাবস্থ। দর্শন করে বিশ্মিত 

হলেন। ভাব প্রশমিত হওয়ার পর ঠাকুর 

ডাক্তারকে বললেন-- 

'কেমন সমাধিভাব দেখিলে এখন ॥ 

অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে । 

তোমার বিজ্ঞানশান্ত্রে ইহাকে কি বলে ॥ 

সায়েন্সেতে সমাধিকে কিব। নামে কয়। 

ঢং কি যথার্থই ইহ! প্রতীতি কি হয় 

(শ্রারামকৃঞ্ঃপুঁথি, পৃঃ ৬০৩) 

উত্তরে ডাক্তার সরকার চরম পরাজয় স্বীকার 

করে বলেন_- 

“অনেকের হতেছে ঢং বলিব কেমনে ॥। 

(এ) 

এখন থেকে মহেন্ত্রলালের জীবনে পরিবর্তন 

ঘটতে শুরু করে-_তিনি সর্বদাই শ্রীরামকষ্চ-চিন্তায় 

নিমগ্র থাকতেন। পুথিকারের অগ্ুপম ভাষায় 

ব্ল। চলে-_ 

“এখন বড়ই মুগ্ধ মজিয়াছে মন। 

ডাক্তার ডাক্তার নাই পূর্বের মতন ॥" 
“বৈজ্ঞানিক” গম্ভীরাত্ম।? ড।ক্তার এখন থেকে 
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শ্রীরামকৃ্চ-সমীপে এক মুগ্ধ শ্রেতা। চিকিৎসা- 

সত্রে উপস্থিত হয়ে নিজেই চিকিৎদিত হলেন 
ভবরোগবৈষ্ের কাছে। শ্রীরামকষ্ণের দর্শনের 

প্রায় ১৮ বমর পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ফেব্রুআরি 

মহেন্ত্রলাল লোকান্তরিত হন। জীবনের শেষাংশে 

তিনি শ্ীরামরুষ্ণ-ভাবাদর্শে প্রড়ুত অন্ধপ্রাণিত 
ছিলেন। তার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল৪ 
ঠাকুরের অশেষ রুপালাভে ধন্য হৃন। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৮ম সংখা 

মহেন্রলাল সরকারের শ্রীরামকষ্খ-সমীপে আগমন 
বা শ্রীরামকৃঞ্ণ-ভাবে নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্থচিত 
হয়েছিল জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্বিজ্ঞানের মধ্যে 
এক প্রেমবন্ধন। বিজ্ঞানের যুক্তি শেষ হতেই 
জন্মলাভ হয়েছিল ভক্ত মহেন্দ্রলালের । এ যেন 

ভবিষ্যৎ জগতে বিজান ও ধর্মের সমন্বয়ের ইঙ্গিত । 

মহেন্দ্রলাল সরকারই যেন এই সমন্বয়ের প্রতিভূ 
স্বরূপ হলেন। 

প্যারিস প্রেরিয়ে 
ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 

[ আষাঢ়, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

এক-এক জায়গার এক-এক নিয়ম । বেন্ট 

পরার কারণ, পথ দুর্ঘটনায় ছিটকে পড়ে আঘাত 

পাবার সম্ভতাবন। কম--যা ভ্রত গাড়ি চলে 

ওখানে ! পাশাপাশি ছুটো পথ থাকে, সাদা দাগ 

মাঝখানে, একটা পথে ৮০ কিলোমিটার, 

আর-একটিতে ১২* কিলোমিটাৰব বেগে 

পুলিমগড তৎপর থাকে । ১২০-র জায়গায় 
১৩০ ওঠ|লেই ধরবে, পথেই জরিমানা । এত 

নিয়মকাহছন করেও ইউরোপ-আমেরিকায় পথ 

দুর্ঘটনা দিন দিন বাড়ছেই। তার অন্যতম 
কারণ মদ খেয়ে গাড়ি চালানো । এদের এ 

অভ্যাসের ছোওয়। আমাদের দেশেও লেগেছে । 

ক মিনিটই বা সময় লাগল স্টেশনে পৌঁছুতে ! 
টিকিট কাটবার মতো যাত্রী বোধ হয় একা আমিই 
ছিলাম । আর যে ২৪ জন এসেছেন এই ভোরে, 

তাঁর! ডেলি প্যালেপ্ার বলেই মনে হুল 

যদিও তাকে সাহেব বলে মনে হচ্ছিল, 
তাহলেও ভারতীয় কায়দায় আভূমি নত হয়ে 
প্রণাম করলাম। ম্বামী খতজানন্দজী মৃদু স্পর্শ 

দিলেন। বললেন, “এখানে ওনদব নিয়ম নেই। 

সাবধ।নে যেও ।” পরে জেনেছি উনি দক্ষিণ- 
ভারতীয় । 

স্টেশনের বাইরে দাড়িয়েই রইলেন। ট্রেন 
এল। উঠবার আগের মুহূর্তেও দেখলাম তেমনি 
দাড়িয়ে রয়েছেন। এখনও মাঝে মাঝে সেই দৃশ্ঠ 
ভাসে মানলচক্ষে । 

আমি কি মানুষ দেখলাম? না দেবত।? 

না মান্য? এতখানি অভিভূত ইদানীংকালে 
হইনি।, আমিকি যোগ্য ছিলাম? যোগ্য যদি 
নাও থেকে থাকি, তাহলে যোগ্য কি হতে 

পারব? 

শীত আছে এই সাত সকালে, তবে বেশি 

নয়, আমাদের . দেশের পৌষ-মাঘ মাসের মতো । 
অক্টোবরের শেষ । এবার শুরু হবে শীতের পাল|। 

শীতের প্রকোপ সাংঘাতিক। যদিও অঢেল 

আধুনিক উপকরণ ঘরে, স্কুল-কলেজে শীতের হাত 

থেকে বাচার, তাহলেও প্রবার্দী ভারতীয়দের 

সঙ্গে, শুধু ভারতীয়ই-ব। কেন, শীতের দেশের 
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লোকেদের সঙ্গে কথ। বলে মনে হয়েছে শীত 

ওরা সহা করতে পারে না। তাই শীতের 

শুরুতেই গুনগুনানি শোন! যায়, শীত যদি এসে 

গেল, বসস্ত আর কত পিছনে থাকতে পারে? 

হুশ করে ছেড়ে দিল ট্রেন । লহমায় মিলিয়ে 

গেল গ্রেটজ । আমার কামরায় গোটা ২৫।৩০ 

যাত্রী। এ যেন কোন শীতের সকালের বর্ধমান- 

হাওড়ার ভোরের ট্রেন! সাহেব-মেমরা গুটিস্থটি 

মেরে একোণে ও-কোণে বন্ধ জানালার ধারে 

বসে কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ ঢুলছে, কেউ-ঝ 
প্রাকৃতিক শোভা দেখছে । আরে--এ-যে দেখি 

ঠিক আমাদের দিদিমণির মতন--এক মেম- 
সাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে চশমার ছু- 

দিকের কাচে কয়েকট। “হা; দিলেন, তারপর 

রুমাল দিয়ে পরিপাটি করে মুছে চশমাটা 

পরলেন ! দিদিমণি অবশ্য রুমালের ব্দলে চশম৷ 

মোছেন শাড়ীর খোটে। 

প্যারিস পৌছে গেলাম। গৌছে গেলাম 

প্যারিকে বিদায় জানাতে । গতরাতে স্বামী 

খতজানন্দজী বারবার বলে দিয়েছিলেন, স্টেশনে 

আমার পথেও আজ বলে দিয়েছেন, প্যারিন-এ 

ট্রেন থেকে নেমে কোন্ গেট পেরিয়ে কোন্দিকে 
গিয়ে বিমানবন্দর যাবার ৩৫০ নম্বর বাম ধরতে 

হবে। 

কাজেই কোন অস্থবিধে হুল না__ভিড়েরও 

বালাই নেই, যাকে বলে বৌচকাবু'চকি নিয়ে গ্যাট 

হয়ে বললাম একট! আমনে | তবে, বাস ছাড়ার 

পর মনট! উপখুস করে উঠল, কারণ ছুটে। | এখানে 
নিয়ম, বাসে উঠেই ভাড়াটা দিতে হয়, ভুলবশত: 

সেটা দিইনি । দ্বিতীয়তঃ, আশেপাশে সাহ্ব- 

মেম ধার আছেন, পারলে আংলে" বলে আলাপ 

জমিয়ে আপাততঃ একটিই আমার জিজ্ঞান্ত, 

“ডি গল বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ 

টাখিনাস এলে দয়া করে আমাকে একটু বলে 

প্যারিস পেরিয়ে ৪৩৭ 

দেবেন কি?” কারণ ওখানেই বাপ থেকে নেমে 
আমাকে পরের বিমান ধরতে হবে। ছুঃখ হচ্ছিল, 

কণ্তাক্টর (একা বাসে একজনই, সাহাযাকারীও 

আর কেউ থাকে ন1) চিড়িয়ামে।ড়, গোলপার্ক 

ব1 থিয়েটার রোড বলে তারম্বরে কেন চেঁচান 

না! বাস-ট্যাক্সি-গাড়ি নিস্তব্ততার এরকম 

গ্রতীক হলে চলে কী করে? কানের পর্দা- 

ফাটানে! বারবার বিকট হর্ন নেই, রোকো 

রোকো নেই, বাসের উৎকট আওয়াজ নেই) 

এসপ্ল্যানেড থেকেই কলেজ, দ্ট্িট-চিড়িয়ামোড়- 

ডানলপ বলে খোল! বাজারের মতে। পরিস্রাহি 

ডাক নেই, বাসের ভিতর ঝগড়। নেই, নেই 

অশোভন, অশালীন কোন আচরণ! নেই 

জোরে ছোটে! বলে তাগাদা । পরিবেশ এদের 

সহিষ্ণু করে তুলেছে, আর আমরা কত অসহিষু 

হয়ে উঠেছি ! 
আমার দিনটি ভালই যাবে বুঝি! এক 

ভদ্রমহিলা উঠলেন, আমারই পাঁশে বসলেন, 

এবং জানলাম, তিনিও নামবেন ব্রিটিশ এয়ার- 
ওয়েজ টাগ্রিনাসে। অতএব নিশ্চিন্ত হওয়া 

গেল। কিন্তু টিকিট কাট।? হ।৩ বার এগিয়ে 

গিয়েও বার্থ হলাম, কণ্াক্টর কোন আমলই দিতে 

চাইলেন ন।। অথচ ভীড় তো তেমন বেশি 

নেই! ভাষাও বুঝতে পারছি না, বোঝাতেও 

পারছি না। একি! এ-যে এসেই গেল নামবার 

জায়গা! ! ভদ্রমহিলা ইঙ্িত করলেন, নিজে 

এগিয়ে চললেন, নামতে হবে। পকেট থেকে 

ফা] বের করলাম । তাও কণ্াক্টর নিলেন না, 

ইঙ্িতে বোঝালেন, তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে। 

ব্যাপারটা কি? সঠিক জানারও উপায় রইল ন। 
--ভাষা চালাচালি করা যাবে না বলে। সব 

স্বভাব না মিললেও, ২।১ট। স্বভাবে হয়তো মেলে 

আমাদের দেশের কণাক্টরদের সঙ্গে । বারবার 

টিকিট চাওয়ার তাগাদা নাই বা! থাকল, তাড়ার 
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তাগাদা হয়তে! আছে, তাই কি এই টিকিট ন। 

কাটা? দেয়াই হোক, ফ্রান্সের কাছে বিদায়ের 

দিনে খণীথেকে গেলাম গোট। ত্রিশ টাকার 

মতো। 

বিশাল এলাকা নিয়ে প্যারিসের উপকণ্ঠে 

ডি গল বিমানবন্দর । যত বিমানবন্দর দেখেছি, 
সব থেকে মনে হল হন্দর। ভিতরে ঢুকলাম। 
ভিড় সেরকম নেই । কিন্ধু নার্তাসনেস্-টি যাবে 

কোথায়? আমার অবস্থ। দেখে আমারই বয়সী 
এক সন্বদয় আমেরিকান দেখিয়ে দিলেন কোথায় 

ব্রিটিণ এয়ার ওয়েজ-এর কাউন্টার । ব্রিটিশ 
এয়ারওয়েজ-এর বিমানেই প্যারিস পেরিয়ে 

লগ্ডনের বিমানবন্দর হিথরো-তে নামব। তবে 

সঙ্গে সঙ্গে বিমান ব্দল করে পাড়ি দেব 
নিউইয়র্ক, ফেরার পথে থাকৰ কয়েকদিন লগ্ুনে | 

আমেরিকান ভদ্রলোক এত নমহ্বায় যে, 

আমার দুহাতে ছুটো৷ মোট দেখে একট। নিজে 

বইতে চাইলেন ; অনেক ধন্তবাদ জানিয়ে তাকে 
বাধা দিলাম। 

গোলাকার কাঠামোর এই অতি আধুনিক 

বিমানবন্ধরটি কারুশিল্পেরও এক অপরূপ 

নিদর্শন । ৩০।৩১ট। গেট । সবগুলো! একরকম। 

উঠে যাওয়। গোলাকার একটা পথে এমকালেটর 

বেয়ে যেতে হবে উপরে, ক তলা কে জানে, 

বিমান ধরতে । খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । সাজাবার 

কায়দাতেও আছে রুচির পরিচয়। 

সময় হাতে ছিল অঢেল। হ! যা করণীয়, 

ধীরে ধীরে শেষ করলাম। ফ্রা ভাঙিয়ে আবার 

ডলার নিলাম। বিমানের টিকিট দেখালাম, 
বোডিং পাশ পেলাম অর্থাৎ বিমানে ওঠার ছাড়- 

পত্র । ছুটো মালই দুহাতেই রইল, এখানে এটুকু 
ওর! কিছু মনে করে না। 

' নিজেকে বেশ বড় গোছের কেউকেটা 
তি. আই, পিভি' আই. পি, মনে হচ্ছিল সমম্ন 

উদ্বোধন [৮৭তম বরধ--ম সংখ্যা 

সময়। একই দিনে পৃথিবীর তিনটে উল্লেখযোগ্য 
শহুরে পায়ের ধুলো! দিচ্ছি-_প্রাতরাশ সারছি 
প্যারিসে, ছুপুরে লগ্তনের হিথরো বিমানবন্দরে 

ক্ষণিক বিশ্রাম, তার কিছু পরেই, বেলা থাকতেই 

নিউইয়র্ক রাতের আহারটা হবে আজ 

ওখানেই একেই বলে ধিল.'*উত্তেজন! ! 
এতকাল দেশে, বা দেশ থেকে প্যারিস 

অবধি আমাদের দেশীয় বিমানেই চেপেছি-_- 

যথাক্রমে ইতিয়ান এয়ার লাইনস বা এয়ার 

ইত্ডিয়্াতে। প্যারিন থেকে হিথরো--ছোট, 
এই ঘণ্টাখানেকের যাত্রা, কিন্তু ব্রিটিণ 

এয়ারওয়েজ-এর বিমানে । তুপননামূলকভাবে 

দেখলে সারা দুনিয়ায় এয়ার ইণ্ডিয়ার কোন তুলনা 

নেই সত্যিই__মনে হয় সেরা । আকাশবালাদের 

পেলব মুখগুলিতে ভারতীয় মায়া মাখানো, 

আতিথেয়তা অতুলনীয়, ব্যবহারও খুব ভাল, 
খাবারদাবার একেবারে প্রথম শ্রেণীর । ব্রিটিশ 

এয়ারওয়েজ-এ একটু ঠাণ্ডা পানীয় পর্বস্ত 
দিল না-ব্যবহারে পেলাম না আতন্তরিকতার 

ছৌঁওয়া, কেমন যেন ব্যবসা ব্যবম। ভাব-_ 

বেনিয়ার জাত বলেই কি? অন্ত যে-কোন 

দেশের বিমানপথের তুলনায় ভারতীয় বিমানে 
যাতায়াত বেশি আরামপ্রদ, প্রীতিগ্রদ, যেন 

আত্মীয়তার স্তর গড়ে ওঠে, শুধু ভারতীয়রাই 

নন, অন্ত দেশের লোকেরাও অনেকেই এটা 

স্বীকার করেন, জানেন। এয়ার ইতিয়ার 

ব্যবসাও তাই ভাল, এটি একটি বেশ লাভ- 

জনক সংস্থা । 

৯ 

আমার কাছে পকেটে একটা কাগজে বিভিন্ন 

দিন বিমানে নামা-ওঠার যে সময়স্থচী ছিল, সেট! 
দেখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল, সার] শরীর 

হিম হয়ে এল,ভি,.আই.পি.-ভি,.আই.পি. ভাবটা 

একেবারে উবে গেল। 
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তখন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে বিমান 

উড়ে চলেছে। 
কিন্ত একি? আমার ট্রাভেল এজেন্ট যে 

আমাকে একেবারে ভোবাবার বন্দোবস্ত 

করেছে! হিথরো। বিমানবন্দরে এ বিমান 

নামবে পৌনে একটায় । অথচ সময় সারণীতে 
লেখ! দেখছি, নিউইয়র্ক যাবার বিমান ধরতে হুবে 

ঠিক একটায়। সে আবার এয়ার ইত্ডিয়ার উড়ো- 

জাহাজ । টিকিট দেখলাম, তাতেও তাই লেখা । 
এতো! মহ। বিপদ ! যত ভি. আই. পি, যেই হোক 

না কেন, ১৫ মিনিটে এরকম বিমান বদল কোন 

রকমেই সম্ভব হতে পারে ন।। কী হবে তাহলে? 

এসবের বেলায় নিয়মকান্থনই বা কী? উসখুস 

শুরু করলাম। 

--+কী হল তোমার ?” শুধালেন পাশের 

ভদ্রলোক । আমেরিকান সাহেব। 

খুব সন্বদয়। যাবেন নিউইয়র্ক । থাকেন 

সেখানেই । তবে তার আগে লগ্নে কয়েকদিন 

কাটাবেন। ব্যবসায়ী । কিন্তু যখন জানলেন, 

একজন শিক্ষক আমি, তখন থেকেই ব্যবহারটা 

বদলে গেল, বেশ সম্ত্রপূর্ণ। আক্ষেপ করে- 
ছিলেন, উনি যখন নিউইয়র্ক যাবেন, তখন আমি 

সেখান থেকে লগ্ন পাড়ি দেব। নাহলে 

ওখানে একদিন আমি যেতে পারতাম তার সঙ্গে 

দেখা করতে ! 

গর প্রশ্নে আমি আমত৷ আমতা করি । 

“তুঙ্নি বেশ একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছ মনে 

ইচ্ছে। কিন্তু কেন ?” 

আমার সমন্তার কথ! বললাম। টিকিটট! 

দেখালাম গুকে। 

মুখে একট! কৌতুককর হাসি ফুটে উঠল । 

_হাসছ% কী হবে আমার? আজ 

তো৷ নিউইয়র্কের বিমান ধর] যাবে না। আমি 

জানব কী করে? তুল বাদোয তে আমার 

প্যারিস পেরিয়ে ৪৩৯ 

ট্রাভেল এজেণ্টের। এধরনের সমন্তা দেখ! দিলে 
নিয়মকান্থনই বা কি?” 

_-তোমার ট্রাভেল এজেণ্ট কোন তুল বা 
দোষ করেনি। ঠিকমতো! যোগাযোগ করে 
বরং সময় ধাচিয়েছে তোমার |” 

--কী রকম ?” 

ফ্রান্সের সময় আর ইংলণ্ডের মময় আলাদা] । 
আমর] তোকফ্রান্সের সময় অন্ুযাক্মী একটা নাগাদ 
নামৰ হিথরোতে, তখন ইংলগ্ডের সময় ১১-৩০টা 
মাত্র । কাজেই আরও পুরো দেড়ঘণ্ট! সময় পাবে 
তুমি প্রফেসর, নিউইয়র্কের বিমান ধরার জন্তে। 

তখনও কৌতুকে চিকচিক করছে তাঁর চোখ- 
ছটো। হয়তো আমি শিক্ষক বলেই আমার 

সামনে হো-হে। করে হাসলেন না । 

এই তো পাশাপাশি ছুটে দেশ। তাদের 

সময়ের যে এতখানি তফাত কে জানত! অবশ্ঠ 

হতেই পারে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের 

সময়ের তফাতই তে। আধঘণ্ট। । 

ঠাপ ছেড়ে বাচলাম। অনেক অনেক ধন্যবা? 

জানালাম আমেরিকান ভন্্রলোকটিকে। 

এসে গেছি হিথরে। | লগ্ডন। দারুণ কর্মব্যস্ত 

বিমানবন্দর ৷ মৃদু করমর্দন করে শ্বতেচ্ছ! জানিয়ে 

সাহেব বিদায় নিলেন। 

বিদেশে এরকম কত টুকরো টুকরো বিপদ 
বিরাট হয়ে মনের আকাশে ছায়া ফেলে । অথচ 

সব সময় সাহায্যের হাত যেন প্রসারিত আছে। 

অনেক অনেকবার অনেক বিচিত্ত্র পরিস্থিতিতে 

পড়েছি, কিন্তু কোনটাই আমল বিপদ হয়ে দেখা 

দেয়নি । তবে, সদা সজাগ তে। থাকতেই 

হবে! 
হিথরে-তে আর-একট। ব্যাপার দেখলাম । 

সেটা হল ব্রিটিশদের কৌতুকপ্রিয়তা । এখানেও 
হেতু আমি। কিন্তু নিজেই খুব উপভোগ 
করেছি। 
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প্রথম ঘটনাটা ঘটল আমার ন্তাকড়ার স্থট- 

কেশটা ওজন করার সময়। মাত্র ৬ কেজি! 

যে মহিলা ওজন করছিলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে 

স্টকৈশে আটা কাগজে পড়লেন নাম, ধাম, 

কোথা থেকে কোথায় চলেছি । সব দেখে-শুনে 

নেড়েচেড়ে সবাইকে দেখিয়ে হেসে বললেন, 
“হাক্ক। বেড়ানোর আদর্শ উদাহরণ 1” 

কী আর বলি! ধন্যবাদটা তো জানাতেই 

হয় এখানে কথায় কথায়। সেটা জানালাম 

তাকে, তার পরেই একট! প্রশ্ব করে বসলাম 

তাঁকে, “যদি কিছু মনে ন। করেন, ম্যাডাম, 

কখন পৌছুব নিউইয়র্ক ?” 
-_-এইতো। এখন ১২॥টা, আপনার বিমান 

ছাড়বে ঠিক একটায়, রোদ্দংর থাকতে থাকতে 

৩॥টা নাগাদ পৌছে যাবেন, ডঃ হাটি, 

নিউইয়র্কে কেনেডি বিমান বন্দরে |” 
এত কম সময়ে লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক ? এয়ার 

ইত্ডিয়ার বিমানে উঠে বসে আবার জানতে চাই 

ওখানকার কমীরদের কাছ থেকে-_ কতক্ষণ 

উড়তে হবে আকাশে ?” 

৬ ঘণ্টী।৮ 
_-“তাহলে তে। নিউইয়র্ক পৌছুব সন্ধ্য। 

ণটায়!” 

_-সেটা লগুনের সময়, আমলে তখন 

নিউইয়র্কে বাজছে বিকেল ৩।।ট| 1” 

ব্রিটিশ ভদ্রমহিলার নির্মল এ কৌতুক কখনও 

কি ভুলতে পারব ? 

আমলে আটলান্টিকের উপর দিয়ে জেট যুগের 

এটা ২৫তম বছর । ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্ের ৪ অক্টোবর 

বি.ও.এ.সি-র জেট বিমানযাত্র। শুরু হয়। আগে 

সময় লাগত ডবল--১২ ঘণ্ট।। এখন কনকর্তে 

তিন ঘণ্টাতেও এ-পথ অতিক্রম করা যায় 

আকাশপথে । 

৬ ঘণ্টার এই আকাশবিহার কিন্তু বেশ 

উদ্বোধন 1 ৮৭তম বধ--৮ম সংখ্যা 

বিরক্তিকর । ভি.ডি.ওতে সিনেম। শুর হল-_ 
তো পুরানো বই-_একই ফিল্ম দেখেছি-_বোদ্বাই 

থেকে রোম আসার সময় । 

“আমার পাশে ছিলেন এক ভারতীয় মহিল! 
ও তাঁর বাচ্চা ছেলে । পুরা বরোদার। কিন্তু 

চিকাগোতে আছেন ৬ বছর ধরে। ছোট 

ছেলেটি বমি করছিল। গুদের জায়গা দিতে 

পিছনে চলে এলাম, ঘুমুলাম একটু । কিন্তু ঠিক 
ঘুম-আসে না যেন। ভাসছিল, প্যারিসের ছবি 

--আ্যানেসি-_গ্রেটুজ। ভাসছিল, আইফেল 
টাওয়ার । (এর ভিতরে যে ৯১১টি সিড়ি আছে 
পুরানে। লোহার, 'ওজন যার প্রায় হাজার টন, 

সেগুলে। খুলে নিলামে দে ওয়ার কথ! ৷ গত সংখ্যায় 

মারাত্মক একটা ভূল ছিল অপাবধানতাব্শতঃ-_ 

আইফেল টাওয়ার নীলামে দেওয়া হবে, ভাঙ৷ 

হবে এইরকম--আসলে তা অবাস্তব এবং 

অসম্ভব। সি'ড়িগুলো খুললে আইফেল টাওয়ার 

অনেকট। ভারমুক্ত হবে, আর ৪ট! লিফট কর! 

হবে তার ব্দলে)। এবার যেখানে চলেছি, 

মেই নিউইয়র্কে কতখানি অনিশ্চয়তা যে আবার 

অপেক্ষ। করছে, কে জানে ! একঘেয়ে ক্লান্তিক৫ 

নিরবিচ্ছিন্ন আকাশে ওড়া আর ভাল লাগছে ন। 

একদম। কিন্তু অবচেতন মনে কেন এরকম 

একট। ভাব জাগছে যে, নিউইয়র্ক যত দেরিতে 

আসে, যত পরে নাম| যায় ততই ভাল! কেন 

বিষগ্নতা, বিমর্ধতা গ্রাম করতে চাইছে? ছুটো 
ঠিকান। তে! আছেই আমার কাছে, একটি 
নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এবং অপরটি 

কলকাতার বিখ্যাত এক ৪যুধব্যবসায়ী লহরচাদ 

বাবুর গুরুদেব স্থুশীল মুনির আশ্রমের-_নিউইয়র্ক 
সংলগ্ন স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ডে। তবে, নিউইয়র্ক 
নাকি বিরাট-_বিরাট বড় শহর, খুঁজে পাব তো 

সে-সব ঠিকানা? পৌঁছুতে পারব তো? ভয়ট। 

কি সেইখানেই ? সেইজন্তেই ? 
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নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে পা দিয়েই একটা 
ভীষণ মজাদার পরিস্থিতিতে পড়লাম । একেবারে 

পুলিসের হাতে । সেট। আগে বলে নেওয়া 

দরকার । 

কোন বিমানবন্দরে নামবার সময় বিদেশীদের 

একট! ফর্মে লিখিতভাবে জানাতে হুয় সঙ্গে 

কী কী আছে। জামা, কাপড়, ক্যামেরা; বইপত্র 

এমন কি অবশিষ্ট একটু কফি ও চিড়েও 

আছে। সেটুকুই বা লিখব না কেন? দিলাম 

তো সব কিছু লিখে, তার জের যে এতটা 

গড়াবে, কে ভেবেছিল ? 
স্থুটকেশট। সবে ছাড়িয়েছি, এমন সময় 

সামনে এক সিকিউরিটি অফিসার, আরক্ষা 
পুলিস, বিমানবন্দরের | 

-_-আপনার নাম ডঃ হাটি?” 

_-চ্্যা ?” 

_-“আপনি কি ব্যবসায়ী ?” 

_-না, কেন ?? 
এবার স্থুটকেশে সাটা কাগজটায় চোখ 

পড়ল। জানলেন, শিক্ষক, কোন মেডিক্যাল 

কলেজের । তখন একটু সমীহ ভাব, “আপনি 
কি মশলাপাতি নিয়ে যাচ্ছেন ?” 

-_-না-না তাও নয়, কেন বলুন তে। ?” 
--লেখ আছে আপনার জিনিসের 

তালিকায় কফি--আরও কী যেন-_” 

--“আধ প্যাকেট শুকনে। কফি অবশ্যই 

আছে বাকিটা ফ্রান্সে খেয়েছি, খুলে দেখাব 

বাক্স? আরও আছে চারটি চিড়ে, মানে, 

চিড়েট। কী বস্ত বোঝাতে যাই-_ 
“না-না--ছুঃখিত, আপনি যেতে পারেন, 

কিছু মনে করবেন ন1।* বললেন পুলিসপ্রবর । 
-ধিন্তবাদ |” সোজা এবার আরক্ষ! বেড়ার 

বাইরে বেরিয়ে এলাম। 

প্যারিস পেরিয়ে ৪৪১ 

বাইরে ঝলমলে রোদ । নিউইয়র্ক বিকেলেও 
যেন হাসছে । আমি কিন্তু চুপচাপ এক জায়গায় 
বসলাম । ভাবলাম । শ্রদ্ধেয় স্বামী অজদানন্দজী 

আগেই চিঠি দিয়েছেন স্বামী আদীশ্বরানন্দজীকে । 
অনিল মহারাজ। বেলুড়ে বিষ্ভামন্দিরে পড়ার 
শেষদিকে উনি ছিলেন আমাদের হোস্টেলে, তখন 

ব্রহ্মচারী । ঠিক করলাম গুঁকেই প্রথম ফোন করব। 
ফোন করতে গেলে ডলার ভাঙাতে হবে। 

কার কাছে পাব ভাঙানী, কে আমার জন্মে 

নিয়ে বসে আছে? বিমানবন্দরের অনুসন্ধান 

অফিসের এক বয়স্ক! ভদ্রমহিল৷ খুব সাহায্য 

করলেন, এক ডলার ভাঙিয়ে দ্িলেন। আমাদের 

দেশের মতো! ভাঙানী দুর্ণভ বলে মনে হল ন৷ 

তেমন। 

একবার ফোন করে মহারাজকে পাওয়৷ 

গেল না। যিনি ধরেছিলেন, তিনি আধ ঘণ্টা 
পর ফোন করতে বললেন। আধ ঘণ্টা পর 

ফোন করাতে মহারাজকে পেলাম। খুৰ 

সম্ভবতঃ চিনতে পারলেন, কিস্তু প্রথমেই যা 

বললেন, তাতে তে! আমার মাথায় হাত। 

বললেন, “একটা ক্যাব (অর্থাৎ ট্যাক্সি) নিয়ে 

চলে এস।” 

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আনেসি স্টেশনে 

ভারতীয় এক তরুণ বিজ্ঞানী আমাকে নিউইয়র্ক 

সম্পর্কে সাবধান করে যে কতকগুলো “টিপস, 

দিয়েছিলেন, তার একটা মনে পড়ল, বলেছিলেন, 

“পারতপক্ষে নিউইয়র্কে ট্যান্সিতে চাপবেন না ।” 

বিমানবন্দর থেকে মহারাজের কাছে যেতে 

আমার লাগবে অন্ততঃ ৫* ডলার । আর, রাতের 

আশ্রয়টি ওখানে নয়, উনি ফোন করে দেবেন 

ওয়াই, এম. সি. এতে, মহারাজের কাছে গেলে 

সেখানে ফিরতে আরও ৩০।৪০ ভলা র-এর ধাক্কা ! 

একরাতেই আমার পকেটের বিদেশী মুদ্রার 
৪ ভাগের একভাগ শেষ ! [ ক্রমশঃ ] 



বেদমৃতি গ্রীণ 
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 

নেতাজণ ইনীষ্টটট ফর: এশিয়ান স্টাঁডজ-এর ফেলো । 

বেদ অথিল ধর্মের মূল 
বেদ শুধু হিনদুধ্মেরই নয়,_বেদ পৃথিবীর 

সকল ধর্মেরই মূল। ভারতবাসীর যাকে সনাতন 

ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম বলে আচরণ করেন,_- 
বিদেশীরা তাকেই বলেন হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম 

কোন ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ নয়,--এ-ধর্ম অজ্ঞাত 

কাল থেকেই ভারতে আচরিত এবং অনস্তকাল 
এর স্থায়িত্ব। বেদের সারাংশ উপনিষদ বা 
বেদাস্ত। উপনিষদ্ প্রতিপাস্ভ ধর্মাচরণই সনাতন 

ধর্ম ;_উপনিষদের দর্শন বেদাস্তই ধর্মদর্শনের শেষ 

কথা। উপনিষদেই বিচি্রভাবে একই সাধনার 

সত্যতার কথা ঘোষণা করা হঞ্কেছে। সকল 

মানুষই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একই সত্যের 

সন্ধানী । এই সত্য এক, কিন্তু বিগ্রগণ তাকে 

বহুভাবে উপদেশ করেন--“একং সদ বিপ্রাঃ বুধ! 

বস্তি |” 

মানুষের ধর্ম হল- শুদ্ধ-বুদ্ধ- 
মুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা 

সকল ধর্মেরই উদ্দেশ্য মানুষের পাঁশবিক- 

ভাবের বিলোপ এবং দেবভাবের উদ্বোধন । ধর্ম 

হল জীবনের বূপাস্তর, পণ্ড সতত! থেকে দেবী- 

সত্তায় উন্নয়ন । ধর্মের বাহ আচার হল-দৈবী- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বিচিত্র প্রয়াস । বেদ-_- 

তথ। উপনিধদ্ প্রচার করে যে, মানুষ স্বভাবতই 
শুদ্ধ-সুক্ত-্াধীন আনন্দ-অমৃত ন্বরূপ। নিজ কর্ম- 

বশেই মান্ছষ নিজেকে ক্ষুত্র, হীন, দুর্বল ও অসহায় 

মনে করে সথখ-ছুঃখের ভাগী হয়। মানুষের কর্মই 
মান্থষের বন্ধন এবং মুক্তির হেতু । নিজ কর্মের 

হার মানুষ নিজেকে স্থখ-ছুঃখের অধীন করেছে, 

-আবার নিজ কর্ম দ্বারাই মান্য স্থখ-ছুঃখের 

অতীত হতে পারে। যে কোন উপায়ে এই 
স্থথ-ছুঃখের পারে যাওয়াই ধর্মের উদ্দেস্ট | 

বেদই মানুষের অনস্ত-অসীম-শুন্বপূর্ণ সত্তার 
কথ! প্রথম ঘোষণা করেছে। বেদেই মান্নষকে 

আশ্বাম দিয়েছে--অস্বতৈর পুত্রণ বলে, 

“অম্বতন্ত পুত্রাঃ।* বিশ্বের সকল ধর্মানুগামীই 

এই অমৃতের সন্ধানী । আর পশ্রীক্ণের মাহাত্য 
এই যে, তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক 

এবং বেধাস্তের নর্বোৎ্কই্ই ব্যাখ্যাত।” (হ্বামী 

বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩ )। 

বেদ-প্রন্থত ধর্মই সকল ধর্মের মূল। 

প্রীকৃষংই সনাতন ধর্মের একমাত্র 
ব্যাখ্যাতা 

শ্রীকৃষ্ণের প্রচারের মাধ্যমেই আমরা সনাতন 

ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। এক 

নত্যবস্তকে বিগ্রগণ কিভাবে বহুরূপে প্রচার করেন 

--তার মূর্ত দৃষ্টান্ত শ্রীকষ্চ। উপনিষদের-_ 
সনাতন ধর্মের একট! উদার তাৰ আছে। এই 
উদ্দারভাবের আশ্রয়েই ভারতীয় সনাতন ধর্ম 

চিরজীবী। প্রথমতঃ মানুষকে জানতে হবে 

তার স্বরূপকে, যে ম্বরূপে সে ঈশ্বর বা ক্রদ্ধ- 
সদৃশ শুদ্ধ মুক্ত। তার বিচারবুদ্ধি, সংস্কার 

এবং ক্ষমতা অন্ুসারে তাকে অগ্রসর হতে হবে-_ 

এই পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধির পথে । জ্ঞান, ভক্তি, 
যোগ বা কর্ম--অথবা তার নিজন্ব যে কোন 

ধারণা এবং ভাবনাকে অবলম্বন, করেও সেই 

পূর্ণতার পথে সে অগ্রসর হতে পারে। 
বেদে মানুষকে এই ধর্মারণের সাবিক 

অধিকার দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ গীতাকে ধর্মপাধনার 

এই সর্বজনসাধ্য পন্থাগুলির সত্যতাকেই দৃঢ়ভাবে 
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যুক্তির দ্বার! প্রতিষ্ঠা করেছেন। গীতায় যে 
ধর্মের কথ! আছে তা কোন সাম্প্রদায়িক নয়। 

গীতা বেদেরই প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করেছে 

_্ধর্ম এক,--ভার উপলব্ধির পন্থা ভিন্ন মান্র।” 
সকল ধর্মের মধ্য একত্ব স্থাপন করাই শ্রীকফের 

মাহাত্ব্য ।__ “আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয় উর্ধ্বে 
এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার 

দৃিতে দেখিতে শেখানোই শ্রকুষেের মহতী 

কীতি। তাহার বিশাল হ্বায় সর্বপ্রথম সকলের 
মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার 

্রীমখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর সুন্দর 
কথা প্রথম নিঃস্থত হুইয়াছিল।” (এঁ-_৮ম খণ্ড, 
পৃঃ ৩০৯ )। 

পরবর্তী ধর্ম__প্রীকষ্ণ-প্রচারিত 
সনাতন ধর্মেরই শাখা! মাত্র 

ভারতের ব। ভারতেতর দেশের নকল ধর্মমতের 

মূলই শ্রীকুষ্ণ-প্রচারিত সনাতন ধর্ম। জ্ঞান, তক্তি 
বা কর্মকে অবলম্বন করেই বুদ্ধ, শ্রী এবং মহম্মদ 
ধর্ম প্রচার করেছেন। কর্মফলবাদ বা ভক্তিবাদের 

কথাই সাধারণ নীতিবার্দের মাধ্যমে এই সকল 

ধর্মগ্রবক্তার ধর্মদেশনায় প্রচারিত হয়েছে । শ্রী্ণ 

এই সকল মতবাদের সাধনার সত্যকে স্বীকার 

করে, এদের মধ্যে যে একট! সমন্বয়ভাব আছে, 

তাও বলেছেন। এই সকল মহামানবের ধর্ম 
বিশেষকালে, বিশেষ সমাজে- প্রয়োজন ছিল.। 

এর প্রয়োজন এবং সত্যতাকে স্বীকার করেও 

বল! যায়-_-এই সকল ধর্ম অনেকটাই সাম্প্রদায়িক, 

--কখনও সর্বজনীন এবং সনাতন নয় । 

“্রীক্চের প্রাচীন বানণী-বুদ্ধ, খ্রীঃ ও মহম্মদ 

_এই তিন মহাপুরুষের বাণীর সমন্বয় । এই তিন" 
জনের প্রত্যেকেই এক-একটি মত গ্রবর্তন করিয়। 

চূড়ান্তভাবে প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মহা- 
পুরুষগণের পূর্ববর্তী । তবু আমরা বলিতে পারি 

কষ পুরাতন ভাবসমূহ গ্রহণ করিয়া সেুলির 

বেদমূৃতি শ্রীকৃষ্ণ 

সমন্বয় সাধন করিয়াছেন । যদিও তীহার বাণীই 

প্রাচীনতম । বৌদ্ধধর্মের প্রগতি তরঙ্গে তাহার 
বাণী সাময়িকভাবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। আজ 

কৃষ্ণের বাণীই ভারতের বিশিষ্ট বাণী” (এঁ- 

৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫) 

গীতা-বৈদিক ধর্মেরই অর্বজন- 
গ্রান্ ব্যাখ্যা 

বৈদিক ধর্ম সনাতন এবং সর্বজনগ্রাহ। যে 

যেভাবেই উপাসনা করুক না কেন,_সে একই 

সত্যের উপাসনাই করছে,_এদপ উদার বাণী 

শুধু বেদেই আছে। কিন্ত এই স্ত্রটির বিশদ 
ব্যাখ্যা আছে শ্রকষ্ণের জীবনে এবং শ্রীকষেের 

বাণীতে । গীতাই একমাত্র গ্রন্থ যা ম্প্ ভাষায় 

সাকার, নিরাকার-_অব্বপ বা বিশ্বরূপ, এশ্বরিক বা 
ব্রদ্মের সত্বাকে স্বীকার করেছে । গীতাই মানুষকে 

্্ের স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছে, আবার 
দাশ্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনারও প্রশংসা করেছে। 
গীতাতেই ভগবানকে এক এবং বু বলা হয়েছে। 

উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কেও গীতা বেদের স্বাধীন 

চিন্তাকেই তুলে ধরেছে । রুচির ও সংস্কারের 

পার্থক্য অনুসারে মান্য ভগবানকে জ্ঞান, কর্ম, 
যোগ এবং ভক্তি যে কোনভাবেই উপাসন! করার. 

স্বাধীনতা পেয়েছে । গ্রত্যেক মত এবং পথকেই 

গীতা তুল্যমূল্য দিয়েছে । বৈদিক ধর্মের সনাতনত্ব 
প্রতিপন্ন হয়-+বিশেষতঃ গীতার মাধ্যমে । গীতা 

প্রবক্তা- প্রীরুষ্ণই বৈদিক ধর্মের যথার্থ ব্যাখ্যাতা।, 

ভারতের ব৷ ভারত বহির্ভূত অন্তান্ত ধর্মপ্রবক্তার 
মধ্যে একটি ভাবই বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে ।- 

গীতায় এবং শ্রীকুষে, মূর্ত হয়েছে__সর্বজনের সর্ব- 

কালের ধর্মচেতনা । এইজন্যই বেদ অপৌরুষেয়, 

অথবা সর্বপৌরুষেয় | 
প্ীকফজীবন--ভারতীম্ম সনাতম 

ধর্মসাধনারই ফলশ্রতি 
শ্রীরষ্ণ-ব্যাখ্যাত গীতাই বেদের একমাজ 



হথার্থ ভাস্ত নয়। শ্রীকফের জীবনও বৈদিক 
অধ্যাত্বসাধনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত । গীতা গ্রন্থে 
ষে যেভাবে সাধনার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক 

বিকাশের কথা বল! হয়েছে-্রীক্ফ-জীবনে তার 
প্রত্যেকটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তান্য অবতারগণ 

স্থান এবং কাল বিশেষে যেভাবে ধর্মংস্থাপন 
করেছেন, প্রীকফণ তদপেক্ষা ব্যাপকতরভাবে এবং 

চিরম্তনকালে গ্রহণযোগা ধর্ম নিজ জীবনে আচরণ 

করে দেখিয়েছেন । কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি বা 

প্রেমের পন্থা অবলম্বন করে মান্গষ কিভাবে পূর্ণ 

এবং পিদ্ধকাম হতে পারে-_-এর মূর্ত দৃষটাস্ত স্বয়ং 

স্ীকৃষণ গৃহী ও সন্গ্যাসীর- কর্মী 
ও যোগীর সমন্থয় মতি 

শ্রীক্ণ একাধারে আদর্শ সন্ন্যাসী এবং অভূত- 

পূর্ব গৃহী ছিলেন। তাঁর মধ্যে বাল্যকাল থেকে 

জীবনের শেষ পর্ধস্ত বিন্ময়কর রজ:শক্তির 

বিকাশ দেখ! গিয়েছিল। তাঁর রজোগুণের 

পরিণতি হয়েছিল ত্যাগক্সিগ্ধ প্রশান্তিতে । রজো- 

গুণ মানুষকে বিষয়ে আসক্ত করে। কিন্তু অদ্ভুত 

কর্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অভূতপূর্ব অনাসক্তি মূর্ত 

হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের কল্যাণের জন্ত তিনি 
বহু যুদ্ধের নায়কত্ব করেছিলেন । তিনি অনেককে 

মিংহাসনে বসিয়ে রাজা করেছেন, কিন্ত নিজে 

কখনও সিংহাসনে বসলেন না। ধার ইচ্ছায় 

ভারতের বরাজাগণ নিজ সিংহাসন ছেড়ে দিতেন 

--তিনি কখনও রাজা হতে চাননি । অনাসক্তিই 

অধ্যাত্মসাধনার শেষকথা। শত কর্মবহুল 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--৮ সংখ্যা 

জীবনযাপন করেও শ্রী ছিলেন অনাসক্তির 
চরম আদর্শ । অনাসক্ত কর্মী এবং সঙ্গবজিত 

সঙ্্াসী শ্বরপতঃ এক। গোপীপ্রেমের কেন্ত্র- 

পুরুষ শরীক এই অনাসক্তির,_দেহসুখবজিত 
ঈশ্বরাজরাগের দৃষ্টাস্তই দেখিয়েছেন তার বৃন্দাবন- 
লীলায়। 

ভ্রীকৃষ্ণই ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার 
ও ধর্ম বোখের চরম দৃষ্টাস্ত 

ভারতবর্ষ শুধু গৃহত্যাগীর সঙ্গ্যাস জীবনকেই 

সকলের পক্ষে আদর্শ করতে বলেনি। গৃহী 

মনোভাবাপক্ন ব্যক্তির সংখ্যাই চিরকাল অধিক । 

বাহুতঃ গৃহী থেকেই,--আহুষ্টানিক 
প্রবজ্যার সন্ন্যাস গ্রহণ না করেই-_সর্বতোমুখী 

অধ্যাত্মচেতনার বিকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন। বৃহত্তর জনসমাজকে রজোগুণে উদ্ধ-ধ 
করে-_কিভাবে অনাসক্ত সত্বগুণে উন্নীত করতে 

হয়-_ শ্রীকৃষ্ণ তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
অধ্যাত্বসাধনার মতবৈচিজ্বোর সমন্বয়সাধনে, 

নিষ্ফাম কর্মযোগ অনুষ্ঠানে, এবং সর্বতোভাবে 

অনাসক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপনে শ্রীকষ্ণচরিত্রই ভারতের 

আদর্শ। প্রীকষ্ণপ্রচারিত গীতাই একমাত্র সর্বজন- 

স্বীকার্ধ অধ্যাত্সম শাস্ত্র। 

ভারতে বহিরাগত যে কোন ভাবৰকে গ্রন্থ 

ও স্বাঙ্গীভূত করার ক্ষমতা,__সকল মতকে আপন 
করে নেবার জাছুশক্তি,-সকল মানুষকে সর্ব- 

প্রকার স্বাধীনতা! দেবার উদ্দারতা৷ এবং সকলকেই 
ব্রদ্মের অংশরূপে ঘোষণ। কক্সার সাহস 

শ্রীকফই দিয়েছেন ।- শ্রীকৃঞ্ণই বেদমৃতি,_শ্রীরুষই 
ভারতাত্বা । রঃ 



জ্ীপ্রীমা৷ ও রাখালরাজা 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 

সুপাঁরাঁচত প্রাবাঞ্ধক। 

শ্রীরাম নিজেই বলতেন, মা (শ্রীীজগদন্বা) 

একটি ছেলেকে ত্বার কোলে বিয়ে দিয়ে বলছেন, 

“এটি তোমার ছেলে ।” শুনে তিনি শিউরে 

উঠে বলেছেন, “সে কী! আমার আবার ছেলে 

কী!” ম। তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন_ সাধারণ 
সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত 1_এই 

দর্শনের অল্পদিন পরে রাখাল ( পরবর্তী কালে 

স্বামী ত্রদ্ধানন্দ ) এলে শ্রীরামরুষ দেখেই বুঝলেন, 

এই. মেই ছেলে। 
শ্রীত্রিমায়ের কথায় [ ১ম ভাগ পৃঃ ২৩৬] 

এই ঘটনার বর্ণনা -ম্বামী শান্তানন্দকে শ্রীপ্রীমা 
বলছেন--ঠাকুরের সাধন-অবস্থায় কত রকম 

প্রলোভনের জিনিন দেখে তিনি জড়সড় 

হতেন এবং সে-সব প্রলোভনের জিনিস তিনি 

চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ 

দেখলেন, একটি ছেলে তাঁর নিকটে এল। তিনি 

তাতে চিন্ত। করতে লাগলেন, এ আবার কি হুল? 

তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানসপুত্রর্ূপে ব্রজের 
রাখাল আসবে । যখন রাখাল এলে! তখন তিনি 

বললেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। 

তোমার নামটি কি বল দেখি ?-- রাখাল ।” হা 

ছ্যাঠিক।, ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন 
ঠিক তেমনি ।” 

শ্রীশ্রীম। পরম। জননী--সতেরও মা, অসতেরও 

মা! সকলেই তাঁর সম্ভান। কিন্ত ঠাকুরের 

মানসপুতজ্রর_অরজের রাখাল, সেজন্য তার জন্য বিশেষ 

ব্যবস্থা । তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ আর 
জীশ্রীম! তার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। অন্য ভক্ত! 
ঠাকুরের ঘরে মেঝোয় বা বারান্দায় শুতেন, 

আর সব ভক্ত মেঝেয় মাছুরে বসতেন, রাখাল 

বলতেন ঠাকুরের কোল ঘেষে । রাখালের জন্ত 

প্রাদের বাবস্থা_-মিছরি-মাখন, তীর প্রিয় খাস 
খিচুড়ি। পরবতাঁ কালে কোন ভক্ত এই বিশেষ 
ব্যবস্থার কারণ জিজ্ঞাস করলে শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 

“রাখাল যে ছেলে!” [ত্রহ্ষানন্দচরিত, ১ম 

অধ্যায় : স্বামী প্রভানন্দ ]--একবার (প্রাশ্রীমার) 
জন্মোৎসবের সময় শ্রীশ্রীমা কাশীধামে ছিলেন। 

এদিন তিনি সব ত্যাগী সন্তানকে একটি করে 

স্থৃতীর কাপড় দিয়েছেন, রাখাল মহারাজকে 
দিয়েছেন একটি রেশমী কাপড়। এনিয়ে কেউ 

একজন প্রশ্ন করলে শ্রীপ্রীমা৷ একই উত্তর দিয়েছেন, 
“রাখাল যে ছেলে 1” [ এ, «ধম অধ্যায় ] 

“আমার সেই রাখাল" অর্থাৎ ব্রজের রাখাল-_. 

ব্রঘরাজের লীলাহচর ! 'শ্রারামকফপু-ধি'তে 
অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন, 

এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল ॥ 

ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে । 

রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মবে ॥ 

রাখালের রাখালত্ব অর্থাৎ বালকভাব শেষ পর্যন্ত 

অটুট। পরিণত বয়সে তিনি যখন শ্ররামরুষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অধ্যক্ষ তখনও এই বালকভাব ! 

ব্রদ্ষচারী অশোকরুষ্ণকে শ্রীশ্রীম। প্রসঙ্গক্রমে 

বলেছেন [ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৭১ 4 

“দেখছ ন!, রাখালের কেমন বালকভাব, এখনও 

যেন ছোট ছেলেটি !”--ছোট ছেলেমেয়েছের 

নিয়ে তিনি রঙ্গরম করতেন (অবশ্ঠ বড়োরাও বাঞ্ধ 

পড়তেন ন।), বিশেষত মাঝে মাঝে যখন বলরাম- 

মন্দিরে ভক্তরাজ বলরামের পৃত “ভঙ্ঞাসনে 

রাখালের শোওয়া ঠাকুরের ঘরেই ক্যাম্প-খাটে । অবস্থান করতেন, তখন বন্থ-পরিবারের ছেলে" 



৪6৪৬ 

মেয়েরা তীর খেলার সাথী হয়ে উঠত। 
উনিশশে। মতেরো-আঠারোয় স্বামী ব্রদ্ধানন 

বেশ কিছুদিন বলরাম-মন্সিরে (কয়েকদিনের 

জন্ত ১নং উদ্বোধন লেনে শ্রীমায়ের বাড়ী,তেও) 
বাস করেছিলেন। এত কাছে থেকেও তিনি 

অন্ত সাধুদের মতে। প্রীত্রী্াকে নিত্য বা মাঝে 
ষাঝেও প্রণাম করতে আনেন না লক্ষ্য করে 

উদ্বোধন কার্ধালয়ের কর্মী চন্্রমোহুন দত শ্রীশ্রী- 

মাকে প্রঙ্গ করেন, “মা, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ 

মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ, 

হরি মহারাজ সকলেই আপনাকে প্রণাম করে 

যান, যহারাজ (অর্থাৎ স্বামী ক্রহ্ধানন্দ ) আসেন 

ন! কেন?” শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলেন, “রাখাল তো 
নারায়ণ, সে আমার কাছেই আছে--আমাকে 

যখন ইচ্ছা করে তখনই দেখতে পায়।”- চস্তর- 

মোহন বলরামণমনিরে স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে এই প্রশ্ন 
আর উত্তরের কথা বললে তিনি শোনামাজই 
এন স্থির আর গল্ভীর হয়ে গেলেন যে তার আর 

দেহের হশ আছে বলে মনে হল না। চন্দ্রমোহন 

তা দেখে ভয় পেয়ে একরকম পালিয়েই গেলেন । 

[ ব্রন্ধানন্দ-লীলাকথ! ; ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্ত ; 
ব্রঙ্মানন্দ চরিত : স্বামী গ্রভানন্দ ] 

: স্বামী ঈশানানন্দ তীর স্বতিচারণে স্বামী ক্রন্ধা- 
নঙ্গের শ্রশ্রীমাকে দর্শন করার একটি বর্ণনা 

দিয়েছেন। [. মাতৃসান্নিধো--মাতৃসান্নিধ্যে স্বামী 

অন্ধানন্? 4: 
“পুজাপাদ স্বামী ব্রহ্জানন্দ মহারাজ তখন 

| ১৯১৮ শ্রী: ] বাগবাজারে বলরাষ বন্ধুর বাড়িতে 

অবস্থান করিতেছেন। এইদিন সকালে তিনি 

উদ্বোধন-বাড়িতে গ্রশ্রীমাকে দর্শন করিতে 

জাপিলেন। তখন বেল! ৮টা হইবে। মা দক্ষিণের 

ঘরে খাটের উপরে পা! ঝুলাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া 

বসিয়া আমাকে বলিলেন, শরংকে ব'লে 

রাখালকে শরতের ঘর থেকে ডেকে জানো! । 

উদ্বোধন [ ৮৭৩ বর্ষ--৮ম নংখ্যা 

আমি এ কথী শরৎ মহারাজকে বলায় পৃজ্যপাদ 
রাখাল মহারাজ জাগে আগে আমি তীহার 

পিছনে পিছনে মায়ের নিকট আমিলাম। আমি 

দেখিতেছি--মহারাজের পা ছুটি থর থর করিয়া 

কাপিতেছে। মহারাজ মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিয়া পায়ের ধূলি লইয়৷ বলিতেছেন, “মা, রাধী 

কেমন আছে? এরাধী, রাধু কোথায় ? মা 

মহারাজের দাড়ি ধরিয়া চুমু খাইয়া, মাথায় হাত 
দিয়া আশীর্বাদ করিয়। ধীরে ধীরে রাঁধুর অন্থখের 

কথা বলিলেন। তারপর ম। মহারাজের শরীর 

সুস্থ আছে কিনা, তীহার সঙ্গের ছেলের! কেমন 

আছে ইত্যাদি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। 

মহারাজ সংক্ষেপে জবাব দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর 

হইতে বাহির হইয়া আদিলেন এবং শরৎ মহা- 

রাজের ঘরে গিয়া বসিলেন'। দেখিলাম, মহারাজ 

ঘামিয়। উঠিয়াছেন। 
মা আমাকে যেমন যেমন বলিলেন, সেই- 

ভাবেই একটি রেকাবিতে কয়েকটি বিস্কুট, কমলা” 

লেবু ও মি সাজাইয়া মায়ের হাতে দিলাম । 

মা রেকাবিটি ঠাকুরকে একটু দেখাইয়া, নিজে 

সামান্ত জিহ্ব| দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 

রাখালের হাতে দিয়ে এসো । আমি শরৎ 

মহারাজের ঘরে গিয়া রাখাল মহারাজের হাতে 

রেকাবিটি দিলাম। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 

মায়ের প্রসাদ একাই সব খাবেন? মহারাজ 

উত্তর করিলেন, 'শরৎ, তুমি তো রোজই মায়ের 

প্রসা?ণ খাচ্ছ। আবার এতেও ভাগ বনাবে? 

তা নাও) তৃমি হুলে মায়ের দ্বা্সী, তোমাকে 

সন্তষ্ট না করলে তাঁর কাছে যাওয়া “যায়, না।' 

শরৎ মহারাজ বলিলেন, “সে তো' আপনিই নিযুক্ত 
করেছেন দাদা । ছুই গুরুভ্রাতা 'ষহা আনন্দে 

প্রসাদ খাইতে লাগিলেন । 'আগি কুঁজো৷ হইতে 
দুই প্লাস জল দিয়! আপিলাম |” 

শ্ীহীমার লোকাভীত দৃষ্টিতে -শ্বামী অঙ্মানন্য 



ভাঙ্জ, ১৩৯২ ] 

ক্েছের গুতলী রাখাল--পরিণত বয়সেও বালক- 

হভাব, আবার লাক্ষাৎ নারায়ণ ; শ্রীরামক্ণ তাঁর 

সম্পর্কে ব্বামীজীকে (তখন নরেন্দ্রনাথ ) 

বলেছেন, “রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে 
করলে নে একটা রাজ্য চালাতে পারে।” 

ঠাকুরের একথা ম্মরণ রেখেই সন্ন্যাসী গুরুত্রাতার! 

স্বামীজীর নির্দেশে তাকে শ্রীরামকষ্ণ-সংঘের 

অধ্যক্ষ করেছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে ত্বামীজী 

যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, তেমনই “মহারাজ'-_ 
স্বামী ত্রহ্ধানন্দ। কালক্রমে মঠ আর মিশনের 

অধ্যক্ষরূপে তার অসামান্য দূরদৃষ্টি আর সহজাত 
পরিচালনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। 

প্রপ্রীমাকে দর্শন করার সময় তিনি যে চঞ্চল 

বালকের মতো আচরণ করেছেন সে কেবল 

ভাবসংবরণ করার জন্য ।__রাখালের “নারায়ণত্থ, 

জানলেও তার 'সন্তানত্ব* অবশ্য পশ্রীমীর কাছে 
আরও বড়। শ্রীরামরুষেের লীলাবসানের বছর- 
তিনেক পরে রাখাল একান্তে তপন্তা করতে 

উৎস্ক হয়ে তার অনুমতির অপেক্ষা করছেন 

শুনে শ্রত্রীমা জয়রামবাটা থেকে বলরামবাবুকে 
লিখেছেন, “শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে । 

গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। নীত 
অন্তে ফান্তন মাস নাগাত গেলে ভাল হয়। তবে 

যদি একাস্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর 
কি বলিব ?- সত্তার অন্থমতি পেয়ে স্বামী 

্রহ্মানন্দ ফাস্তন মাস পর্যস্ত অপেক্ষা করতে না 

পেরে অস্্াণের শেষেই উত্তরভারতে তীর্ঘ- 
পরিক্রমা শুরু করেছেন । [শ্রীমা সারদাদেবী-_ 

'সজ্ঘমাতা? ] 

শীপ্রীম! হর্গোৎ্সব উপলক্ষে বেলুড় মঠে এলে 

স্বামী ব্র্মানন্দ একবার মহাষ্টমীর দিন একশো 
আটটি পল্প দিয়ে তার শ্রীচরণ পৃজ। করেছিলেন । 
_-কাশীধামের একটি ঘটনা! এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
[ শ্রী! সারদা! দেবী-_বেলুড় ও কাশী' ]। 

শ্ীত্ীম। ও রাখালরাজ। ৪৪৭ 

শ্রীত্রীমা তখন “লক্মীনিবাসে' আছেন [১৯১২ 
খর; ]| ম্বামী ব্রদ্ধানন্দ প্রতিদিন সকালে তীঁকে 
দেখতে সেখানে এসে গোলাপ-মার কাছে 

প্ীপ্রীমার কুশলগ্রন্ন করে পরে “বালকের মত রঙ্গ 
করতেন ।--“এইরূপে একদিন নীচের প্রাঙ্গণে 

উপস্থিত হুইলে মাস্টার মহাশয় ঘর হইতে বাছিরে 
আসিলেন, এবং উপরের বারাও্ড। হইতে গোলাপ- 

মা বলিলেন, রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করেছেন, 

আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন? মহারাজ 

উত্তর দ্বিলেন, 'মার কাছে যে ব্রন্ষজ্ঞানের চাবি। 

ম। কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে আর 

উপায় নেই।” এই বলিয়৷ তিনি বাউলের স্থুরে 

গান ধরিলেন-__ 

শঙ্করী-চরণে মন মগ্র হয়ে রওরে। 

মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে ॥ 

এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়া বেড়াও রে। 
কুলকুগ্ডলিনী ব্র্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে ॥ 

কমলাকান্তের বাণী, শ্তাম! মায়ের গুণ গাও রে। 

এ তো স্থখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে 

বাও রে॥ 

গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হুইয়। নৃত্য 
করিতে লাগিলেন এবং উহ্থা শেষ হইবামাত্র “হো; 
হো, হো* করিয়। হাসিয়া! সবেগে চলিয়া গেলেন। 

এই অপূর্ব ভাব ও নৃত্য স্রীমা উপর হইতে দেখিয়া 

আনন্দ করিতেছিলেন ; আর নীচে ভ্রষ্টা ছিলেন 
মাস্টার মহাশয় এবং অপর ছুই-একজন ভক্ত ।” 

কেবল ভাবোম্মন্ত অবস্থায় বা তত্বরূপে নয়, 
সহজ দৃ্টিতেও মহারাজের কাছে শ্তাম! মা আর 

জীগ্রীম৷ এক! 

শীশ্রীম! যখন লীলাসংবরণ করেন, স্বামী ব্রহ্গ- 

নন্দ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। স্বামী সারদানন্দের 

টেলিগ্রামে এই মংবাদ পেয়ে “মহারাজ বসিয়া 

থাকিতে পারিলেন না, শুইয়৷ পড়িলেন। খানিক 
পরে উঠিয়া বলিলেন, আমি হুবিষ্য করব। মাকে 



৪৪৮ উদ্বোধধ [৮৭তম বধ--৮ম গংখা। 

শিষ্য যার] আছ তিনদিন হুবিষ্য করবে, জ্কুতা নিজের বাড়িতে রাখেন। পরে সেকথা অবগত 
পরবে না। নিজেও তিনি তিনপিন হবিধ্য হুইবামাআ মহারাজ তাহাকে লিখিয়াছিলেন : 

করিলেন ও কয়েকদিন জুতা ব্যবহার করেন যত শীত পার প্রী্রীমার অস্থি মঠে দিয়া আসিবে, 
নাই। ছুঃখ করিয়! একবার শুধু বলিয়াছিলেন, আর তাহা না হুইলে গঙ্গায় দিবে। গৃহস্থঘরে 

এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম ।--শালিখার নানা অশ্তচিতার মধ্যে এ বস্ত রাখিতে নাই।” 
পঞ্চাননবাবু প্রীপ্রীমায়ের অস্থি সংগ্রহ করিয়া [ ক্রদ্ধানন্দ-লীলাকথা-_-শ্রীমা! ও মহারাজ, ] 

কে তুমি 
শ্রীঅজিতকুমার স্থু 
লেখক ও কাঁব। 

কে ভুমি বাজাও সেই চিরন্তন আড়বাশি ? 
তোমার বাঁশির ম্থরে আয়ত ছুচোখে দেখি রঞ্জিত ভুবন । 
কখন বা নিদারুণ উত্তাপে চোখে আসে জল, 
ধুয়ে যায় রঙিন কাজল । 
দীর্ণ দেয়ালে দেখি হিজিবিজি দাগগুলি ব্যঙ্গ করে অবিরাম ; 
ফাগের ফাগুন মাস বর্ষা হয়ে দারুণ ভাসায়। 

কে তুমি রাখাল, নীপমূলে হাস সুমধুর ? 
ধুসর দেয়াল ধরে আবার াড়াই। 
বাড়াই নতুন হাত নতুন দৃষ্তের দিকে, 
পেছনে যার ঝুলে থাকে বিচিত্রিত পর্দাখানি । 

নুরে সুরে পর্দাগুলি উঠে আর নামে । 

গল! টিপে ধরি কারও, কখন বা গলাগলি করি । 
পিঠবন্ধে তোমার, আড়াল করেছে তুমি অনস্ত অতীত। 
কাল-যমুনার তীরে কতকাল দাড়িয়ে রয়েছে৷ ! 
গোপীমন করছো উতলা । 

অহংকংসের শির যথাকালে কেটে ফেলছে! সুদরশনে । 

হাতের মুঠোয় দিচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ শাস্তিপুষ্প-_ | 
গ্রারাধান্ৃদয়ে যারা কান পেতে থাকে তোমার বাঁশির ৪ 

তাদের হহাতে। 

কে তুমি হে রহস্তময় অদৃশ্য অসীম 1." 



হেপাটাইটিস 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 

কাঁরকাত। স্কুল অফ ট্রাঁপক্যাল মৌডাঁসনের ভাইরলাঁজ [বিভাগের প্রান্তন অধ্যাপক এবং ব*বগ্বাশ্থ্য- 

সংস্থার ভাইরাসজাঁনত রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সামাতর ভুতপ্ব সদস্য । 

সম্প্রতি খবরের কাগজের দৌলতে 'হেপা- 
টাইটিস* (18:8%109 ) কথাটি অনেকের জান! 

হয়ে গেছে এবং জণ্ডিস ( 88810195 ) রোগ এবং 

হেপাটাইটিদ রোগ সমার্থক বলে ধরে নেওয়। হয়। 

আসলে, “হেপাটাইটিম” কথাটির অর্থ হল যকৎ 

(11%৩1)-এর প্রদাহ, এবং এই প্রদাহের ফলে 

অনেক সময় জণ্ডিন হয় বলে দুটিকে এক বলে 

ধরে নেওয়। হয়েছে । এ বৎসর মে মাস পধস্ত 

কলিকাতার ছয়টি বড় হাসপাতালে পাঁচশতেরও 

বেশি হেপাটাইটিস রোগী চিকিৎসিত হয়েছে। 

এর কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার ব্যাপারে নানা 

ধরনের বিবৃতি সংবাদপত্রে বার হওয়ায় জন- 

সাধারণ অল্প-বিস্তর বিভ্রান্ত । সেজন্য এই বিষয়ের 

কিছু আলোচনার প্রয়োজন। 

যকতের প্রদাহ যদিও আআমিবা ( 4১0০9৮৪ 

--আমাশয়ের জীবাণু) বা অন্য কারণে হতে 

পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ হল ভাইরাস 

(৮:৮৪ _জীবপরমাণু), এবং ভাইরাসজনিত 
হেপাটাইটিসই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় । 

জণ্ডিপ কিভাবে হয়১ সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে 

বলা যায় যে, আমাদের রক্তে যে লাল রণ্ত- 

কণিকাগুলি ( ঘ২. 9, 086৫ 819০4 0611) 

থাকে তার্দের কিছু অংশ আযুফ্াল শেষ হবার 

জন্ত প্রতিনিয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রক্তকণিকার 

ভিতরের হিমোনোবিন (0860009810910 )-এর 

পরিবতিত রূপ হল হুরিজ্রাভ বিলিরুবিন (84118- 
019), ঘ| সামান্ত মাত্রায় (১০* মিলিলিটার 

রক্তে **৫--**৮ মিলিগ্রাম) সকলের রক্তেই 

থাকে। যরুতের কোবগুলি এটিকে কিছুটা 
পরিবতিত করে পিত্বাংশ হিপাবে পিত্বস্থলীতে 

পাঠিয়ে দেয় অস্ত্রে খাস্ পরিপাক করার জন্ত । 
যকতে প্রদ্দাহ হলে কোষগুলি সেই কাজ করতে 

পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা 

বেড়ে গিয়ে চোখ, প্রশ্রাব ইতদিকে হলদে করে, 

অর্থাৎ জগ্ডিসের সৃষ্টি হয়। মনে রাথ। দরকার 

যে, অন্য কারণেও (যেমন যকতে ক্যান্পার, 

পিত্বস্থপীতে পাথুরি ) জণ্তিন হতে পারে । 

ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস প্রধানতঃ ছুই 

প্রকার_ ইনফেকসাস (100001083) হেপাটাইটিস 

যার ভাইবাসের নাম হেপাটাইটিস “এ ভাইরাস 
([7/১৬- সংক্ষেপে ভাইরাস “এ” ), এবং সিরাম 

(56101) ) হেপাটাইটিপ, যাঁর ভাইরামের নাম 

হেপাটাইটিস “বি' ভাইরাস (78৬- সংক্ষেপে 

“বি, ভাইরাস ) বা অস্ট্রেলিয়া আযান্টিজেন (/৮- 
508118 £১008০0 )। ছুটি ভাইরাসের আক্রমণ 

প্রথা এবং অন্যান্ত অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকায় 

ছুটি রোগের গুরুত্ব এবং প্রতিরোধ প্রথা বিভিন্ন 

হয়ে পড়েছে । সাধারণভাবে যে-কোন প্রকার 

হেপাটাইটিস . রোগের প্রধান লক্ষণগুলি হল 

ক্ধামান্দ্য, গা বমি, জর, জগ্তিস প্রসৃতি। 

ইনফেকসাস হেপাটাইটিস 
(হেপাটাইটিস “এ, ) 

রোগীর মলমৃত্রে এবং থৃতুতে প্রচুর পরিমাণে 

ভাইরাস নির্গত হয়ে খাস্থ ও পানীয়কে দুষিত 
করে। এই মব মলমৃত্র ড্রেনে গিয়ে কোনরকমে 

পানীয় জলে মিশলে এককালে অনেকের 
গা 

৯, উদ্বোধন; আখ্বিন. ১৩৮৬, সংখ্যায় আলোচিত 



হেপাটাইটিস হতে পারে। মাছিত মাধ্যমেও 
রোগ ছড়ায়। বৎসরের যে-কোন সমগ্র রোগ 
হতে পারে, তবে এদেশে গ্রীষ্মের শেষে ও বধার 

প্রারস্তে বেশ কিছু লোকের হেপাটাইটিস দেখা 
দেয়। শরীরে ভাইরাস প্রবেশের ১৫--৪৫ দিনে 
রোগের শুরু হয়। মৃত্যুর হায় শতকরা এক, এবং 

বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। 
এই অস্থুখে অনেক শিশুর জঙ্ডিস দেখা দেয় না 
এবং মৃত্যুর হারও কম। রোগের প্রাছুঙাৰ 

হলে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্ক পানীয় জলে যে 

পরিমাণ ক্লোরিন বাড়ানো উচিত, নানা কারণে 

তা সস্তব হয় না বলে জল ফুটিয়ে নিয়ে পান করাই 

নিরাপদ । পাশ্চাত্য দেশগুলিতে উন্নত ধরনের 

ব্যবস্থার ফলে এই হেপাটাইটিম বেশ খানিকট। 

কষে গেছে। 

(সিরাম হেপাটাইটিস 
: (হেপাটাইটিস “বি? ) 

প্রধানতঃ পূর্ব-ব্যবহ্হত ইন্জেক্শন্-্থচের 
মাধমে (খাগ্ঘ-পানীয়ের মাধ্যমে নয়) 

এই রোগ ছড়ায় । মশার কামড়ে এবং যৌন 

মিলনের মাধ্যমেও এক হতে অন্ততে ভাইরাস 

ছড়াতে পারে। ভাইরাস প্রবেশের ২--৩ 

মাস পরে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। অধিকাংশ 

রোগী আরোগ্য লাভ করলেও শতকরা দশজন 

রোগীর রক্তে ভাইরাস জীবিত থেকে ঘায়, যাদের 

বলা হয় ক্রনিক ক্যারিয়ার ( 0০10102010 0811101 

বা দীর্ঘবকাল ভাইরাসবাহী )। লারা পৃথিবীতে 
বর্তমানে ২* কোটি এই ধরনের (অর্থাৎ 

ক্যারিক্লার) লোক আছে। এক্বের কেউ কেউ 

সুস্থ থাকে, কেউ কেউ বা জরদশঃ যকত নই হওয়ার 
ফলে মৃত্যুয়ুখে পতিত হয় ( 01329210 ৪০06 

10) 2:০86881%৩ 4/55885)। এইক্সপ 

ক্যারিয়ার-মাভার গর্ত থেকে সন্তান প্রসবের 

পথে নুবুক্লুতের শব্গীরে ভাইরাস চুকে পড়ে। 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৮ম নংখা। 

আর আপাত সুস্থ ক্যারিয়ারের রকদানের ফলে 

রোগ ঘে কি ভীষণ তাবে ছড়াচ্ছে তা চিন্তায় 
বিষয় হয়ে পড়েছে। সেইজন্ব রক্ত-দানকারী 
( 81০০৫ ৫০৪০: )-র রক্তে বি” ভাইয়াস আছে 

কিন অর্থাৎ নে ক্যারিয়ার কিনা, তা পরীক্ষা! কর! 
উচিত এবং জনেক হাসপাতালে কর! হয়। এপ 

ক্যারিয়ারকে ইন্জেক্শন্ দিলে সেই সিরিঞ্ের 
স্থচে ভাইরাস লেগে থাকে, য1 শুধু স্পিরিট দিয়ে 

মুছলে ধ্বংস হয় না, জলে ফুটানে! দরকার । ধারা 

নেশার জন্য ইন্জেক্শন্ নিতে অভ্যন্ত (10788- 
৪৫01০), তাদের অনেকের রক্তে এই ভাইরাস 

পাওয়া যায়। লিরাম হেপাটাইটিপ-এ পূর্বোক্ত 

হেপাটাইটিস অপেক্ষা জর কম হয় ও জিজ্ঞাস 
করলে কিছুকাল আগে কোন ইন্জেকুখন্ বা রক্ত 

নেওয়ার কথ! জানতে পার! যায় অনেক ক্ষেত্রে । 

যকতে ক্যানসার এবং যন্কৎ শু (০11008158 ০: 

1196) হওয়ার সঙ্গে এই ভাইরাসের ক্যারিয়ার 
হওয়ার সম্পর্ক পাওয়া গেছে। 

'বি' ভাইরাসের গুরুত্বের জন্ত ক্রমবর্ধমান এই 

হেপাটাইটিপ নিয়ে সারা জগতে প্রচুর পরিমাণে 
গবেষণা হচ্ছে। এর ফলে জানা গেছে যে, 

বেশ কিছু লোকের জঙ্িদ রোগ তাইরাস “এ' 
বা ভাইরাস 'বিদ্বারা হয় না, অন্ত একরকম্ের 

ভাইরাসশ্নন্ “এ/নন্ বিঃ( ০০-/৮/ব00-8 ) 

ভাইরাস দ্বারা হয় যা! ইন্জেকৃশন্ বা পানীয়ের 
মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। তাছাড়া যম্প্রতি 

কয়েক জায়গায় হেপাটাইটিপ রোগী হতে আঁর 
একটি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে যাঁর নাম দেওয়। 

হয়েছে ভেপ্টা (10৩19) ভাইরাস। এই 
ভাইরাসটির নিজের হেপাটাইটিদ করার ক্ষত 
নেই। কিন্তু বি? ভাইরাসের সাহায্যে সাংঘাতিক 

ধরনের হেপাটাইটিস-এর স্্ট করে । 
লেবরেটরিক্স সাছাধ্য ন! দিয়ে ফোন 

রোগীর হেপাটাইটিল-এর কারণ কী তাইরাস, 
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তা জানা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 

আমাদের দেশে খুব কম লেবরেটরিতেই এপ 

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণ স্থুযোগ-স্থবিধা আছে। 
এর ফলে রোগ নির্ণয় বিষয়ে নানা মত ও 

বাগবিতগ্ডার সি হয়ে থাকে। 
ভাইরাস ধ্বংস করার আ্যার্টিবায়োটিক ওষুধ 

আজ পর্ধন্ত বার হয়নি। তবে এ এবং 

“বি, ভাইরাসের প্রতিরোধক টিকা তৈরি 

জনৈক সন্ধ্যামীর স্থতিতে ৪৫১ 

হয়েছে ও আরও উন্নত ধরনের কম মূল্যের 
টিকা তৈরির প্রচণ্ড চেষ্ট। চলছে। সুস্থ লোকের 

রক্ত হতে তৈরি গ্যাম! গ্লোবিউলিন ( 91800810 
9800009 0/৩09%9 ) ইন্জেকৃশন্ নিলে মাস 

পাচ-ছয় হেপাটাইটিদ *এ-র আক্রমণ প্রতিরোধ 
করা যায় বলে, বন্ধ বিদেশী পর্যটক গ্রীক্ম- 

প্রধান দেশে আপবার আগে এই ইন্জেক্শন্ 

নেন। 

জনৈক মন্ন্যামীর স্মৃতিতে 
স্বামী প্রন্ধানন্দ 

অধ্যক্ষ। স্যাতামেণ্টো বেধাস্ত কেল্জু, আমোরিকা। 

কুড়ি বংসরের স্মৃতি ভিড় করে আজ একক্ষণে 
হাসিমাখা মুখখানি তব বার বার পড়িতেছে মনে, 
যে আহ্বান উঠেছিল বেজে একদিন অস্তর-গভীরে 
অনুসরি তাহ! ব্লান্তিহীন চলে ব্রত 'বিশবর্ষ ঘিরে, 

নাহি ছিল ভয় ও সংশয়, নাহি ছিল ছুঃখ শোক মোহ 

রামকৃ্*-অনুরাগে বাধা সদ! জাগা পরম উৎসাহ। 

পৃথিবীর অজশ্র বিক্ষেপে নাহি ধার কাপে মনঃপ্রাণ 
মানুষের সেবা তৎপর একলক্ষ্যে যিনি আগুয়ান, 

তিনিই তো৷ শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্য তার জনক-জননী 
সত্যের আলোক দীপ্ত সার্থক জীবন তার গণি। 

ঠাকুরের অতি প্রিয়জন গুরুপ্রাণ হে সন্ন্যাসী দীন 
স্বৃতি তব মোদের হাদয়ে চিরদিন রবে অমলিন । 



প্রাচীনতম অটোবায়োগ্রাফি 
ডক্টর পরশুরাম চক্রবর্তী 

হাগুড়া 1ববেকানল্গ ইনাঁপ্টটি টশনের শিক্ষক শাস্ম-পুরাণ-সাহিত্য বিষয়ক লেখক ও গ্মালোচক। 

অটোবায়োগ্রাফি হল আত্মজীবনী কোনও 

ব্যক্কিবিশেষের জীবনের কার্ষকলাপের হিসাব- 

নিকাশ। আত্মজীবনীতে কোনও ব্যক্তি নিজের 

কথা নিজে বলে যান। আত্মজীবনীকে আত্ম- 

দর্পণও বল! যায়। বর্তমানে আত্মজীবনী এক 

বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে । আমর 

মহাত্মা গান্ধীর, জওহরলাল নেহরুর এবং আরও 

অনেকের আত্মজীবনীর সঙ্গে পরিচিত। আত্ম- 

জীবনী রচনার উৎ্ন খু'ঁজলে আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যের খোজ নিতে হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম 

গ্রন্থ হল-_খখেদ | বয়স প্রায় ৬ হাজার ব্সর। 

ধথেদের দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্রে এই আত্ম- 

জীবনীর বীজ নিহিত আছে। এই বীজ আছে 
ইন্দ্ন্ক্তে ও দেবীস্থক্তে। এই উত্স বা বীজ 

প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধের অবতারণ| | একে প্রাচীন- 

তম বলার কারণ-_এর প্রাচীনত্বের নিরিখে । 

কাল নিয়ে তর্কবিতর্ক চলতে পারে, কিন্ত 

আপাততঃ আমাদের উপজীব্য হল এর বিষয়বস্ত। 

বিষয়বস্তর উপস্থাপনাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য । 

বর্তমান কাঁলের আত্মজীবনীমূলক রচনা বিস্তৃত বা 
ব্যাপক, কিন্ত আত্মজীবনীর উৎসের আকার- 

প্রকার খুবই সংক্ষিগত। খথেদের দশম মণ্ডলের 

৪৮, ৪৯১ ১১৯ ও ১২৫-সংখ্যক স্থক্তে সংক্ষিপ্ত 

আত্মজীবনী আছে। বিষয়বস্ত উপস্থাপনের পূর্বে 
বেদের কাল সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচন৷ প্রয়োজন; 

তবেই প্রাচীনতম বলা যুক্তিগ্রাহ ছবে। 
বেদের কাল ঃ বেদ অপৌরুষেয় ও 

নিত্য। বেদে কোনও মান্ষের রচনা নয়--এ 

নিত্য বর্তমান ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত। নিত্যত্ব 

হ্বীকার করায় যা নিত্য--তীর উৎপত্তিও নেই 
বিনাশও নেই। তাই বেদের রচনাকালের প্রশ্নই 
ওঠে না। পক্ষান্তরে ধার! বেদের অপৌরুষেয়ত্ব 

ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তীরা বলেন, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও এক সময়ে বেদ 

রচিত হয়েছিল। তাই তীরা বেদের রচনাকালের 

বিচার করে থাকেন। অবশ বেদের মধ্যে বেদ 

যে অপৌরুষেয়-_তার প্রমাণস্বরূপ যথেষ্ট শ্ুতি- 
বচন যেমন আছে; সেই সঙ্গে এমন আভাসও 

আছে যে-বেদ খধিদের রচনা । ধার] বেদকে 

পৌরুষেয় বলে মনে করেন তীরা তাই শ্রুতিবচন 
উদ্ধৃত করেই নিজমত সমর্থন করেছেন এবং 

বেদের কালনির্ণয়ে চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের বু পণ্তিত বেদের পৌরুষেয়ত্ব 

স্বীকার করেন। অবশ্য পণ্ডিতগণ বেদ-রচনার 

কাল সম্বন্ধে একমত নন। কেউ অতি প্রাচীন- 

কাল, কেউ নিকটবর্তাকাল; আবার কেউ 

কেউ মধ্যবতীঁকাল ধরেছেন। ভারতের মনীষী 

বালগঙ্গাধর তিলক, কেটকার, দি. ভি. বৈদ্, 

অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ এবং পাশ্চাত্যের 

মহামতি ম্যাকৃস্মূলার, য়াকোবি, বেবর, হুইটুনি, 
ম্যাকভোনেল, ভিণ্টারনিৎস, গ্রাসমান, বৃলার 
প্রভৃতি পণ্ডিত বেছের রচনাকাল নির্ণয় করতে 

চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ শ্রী: পূর্ব ছয় হাজার 
ব্সর পর্ধন্ত উধের্ব গিয়েছেন, কেউ কেউ আবার 

-স্্ী: পূর্ব এক হাঁজার অবধি নিম্নতম সীমারেখা 
টেনেছেম। 

্রীষটধর্মের বাইবেল ও ইসলামধর্ষের কুরাণ, 
বলতে একখানি মাত্র ধর্মগ্রস্থকে বোঝায় এবং 
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তার কাল নির্ণয় করা সহজ ও সম্ভব ।'কিস্তু “বেদ” 

বলতে একটামাত্র গ্রন্থ বোঝায় না । বেদ বলতে 

চারটি বেদের চারটি সংহিত।, প্রতি বেদের ব্রাহ্মণ” 

গ্রন্থসমূহ, আরণ্যকরাজি ও উপনিষদ্রাঁশি 

বোঝায় । স্ৃতরাং বেদের একটি নির্দিষ্ট কাল হতে 

পারে না। মন্ত্র ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ 
রচনার ভিন্ন ভিন্ন কাল হবে । সেইজন্যই বেদের 

রচনাকাল নির্ণয় কর। অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার । 

এ বিষয়ে ম্যাকসমূলারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য 

11060061005 ৬০৫10 17017109 ৩15 

00111909864 1) 1000,০£ 1500, ০: 2009,০£ 

3000 3. 0১ 100 0০৩1 010, 52110) 111 ৩৬৩1 

06151101106) 01000 

71)95108] 7২6118197) 1889 ) অর্থাৎ “বেদমন্ত্- 

রাজি খ্রীঃ পূর্ব ১০** অথবা ১৫** অথব! ২০০০ 

বা ৩০০০ বসর কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল 

তাহা পাধিব কোন শক্তিই কখনও নির্ণয় 

করিতে পাৰিবে না ।, মনীষী বালগঙ্গাধর তিলক 

তাঁর 41010 13019) ও 0110১ নামে বিখ্যাত 

গ্রন্থ ছুটিতে বেদ থেকে প্রাপ্ত জ্যোতিষ বিষয়ক 

তথ্য বিচার করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 

বেদের প্রাচীন সংহিতার কাল ৬০০০ রী: পুর্ব 

থেকে ৪*০* খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত, এবং পরবর্তাঁ সংহিতা 
ও ব্রাহ্মণ গ্রস্থাদির কাল ৪০০* খ্রীঃ পূর্ব থেকে 

২৫০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্ধস্ত। বেজ মাকিন পঞ্ডিত 

বুমফিল্ড ৪৫০০ খ্রীঃ পূর্ব বৈদিক যুগের প্রারস্ত কাল 
বলে ধরেছেন। অধ্যাপক নি. ভি. বৈদ্য সম্পূর্ণ 

বৈদিক যুগ ৪৫০০ খর: পূর্ব থেকে ৮** খ্রী: পূর্ব 
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১ স্তান্ত্রিবিধা খচঃ--পরোক্ষকূত।; প্রত্যক্ষকত৷ 

৪৫৩ 

পর্যস্ত ধরেছেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাষের ১৫ মে, 
বুদ্বপূণিমায় ভগবান্ বুদ্ধদেবের ২৫২৮তম জরা- 

জয়ন্তী পালিত হুল। ভগবান্ বুদ্ধের জন্মের অস্ত 

হাজার বৎসর পূর্বে বেদের রচনা । তাহলে বু 

মতের বিচারের অরণ্যে দিশাহার! না হয়ে বল! 

যেতে পারে বেদের সংহিতাভাগের স্থচন। 

৬০০ শ্ত্ী: পূর্বে এবং বৈদিক গ্রস্থসমূহের রচনী- 

কালের শেষ সীমা ১০০০ খ্রীঃ পূর্ব বৎসর 

ধর) যেতে পারে । অনেক মনীষীর প্রমাণবচন 

(বেদের রচনাকাল বিষয়ে ) উদ্ধৃত করা গেল না 

স্থানাভাবে। ডঃ যোগীরাজ বস্থ মহাশয়ের রচিত 

'বেদের পরিচয়” গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ও 

আলোচন! আছে। 

বৈদিক মঞ্্রের বৈশিষ্ট্য ঃ বৈদিক মন্ত্র 
গুলির বৈশিষ্ট্য নিরুক্তগ্রস্থে উল্লিখিত আছে ।১ 

খকমন্ত্রগুলি তিনপ্রকার--পরোক্ষকত, প্রত্যক্ষকূত 

ও আধ্যাত্সিক। পরোক্ষকৃত হল--সকল নাম- 

বিভক্তিযুক্ত, বিশেষতঃ প্রথমপুরুষে কথিত। 

যেমন- ইন্দ্র হ্বর্গে থেকে পৃথিবী শান করেন 

ইত্যা্দি। প্রত্যক্ষকৃত হল-খক্গুলি মধ্যম- 

পুরুমঘুক্ত যেমন-_হে ইন্দ্র! তুমি বলে প্রধান। 

তুমি শক্র দমন করেছ, আমাদের বল দাও 

ইত্যাদি। আর আধ্যাত্মিক হল খকৃগুলি 'আমি' 

সর্বনামযুক্ত অর্থাৎ উত্তমপুরুষে কথিত। উত্তম- 
পুরুষযুক্ত মন্ত্রের সংখ্যা খুবই অল্প। দশম মণ্ডলের 
৪৮১ ৪৯১ ১১৯ ও ১২৫-মংখ্যক স্থক্তেই কেবল 

উত্তমপুরুষের প্রয়োগ দেখা যায়। উত্তমপুরুষে 

কথিত খক্গুলিই প্রাচীন আত্মজীবনীর উৎ্স-_- 

আধ্যাত্মিক্যশ্চ। তত্র পরোক্ষকতা; 

সর্বাভিননামবিতক্তি ভিযুজ্যস্তে প্রথমপুরুষৈশ্ঠাখ্যাতত্ত ৷ ইন্্ে। দিব হন্্র ঈশে পৃথিব্যাঃ (১০।১৮/৩২) 

“অথ প্রত্যক্ষকুতা মধ্যমপুরুষযোগান্বমিতি চৈতেন পর্বনায়া। ত্বমিন্দ্র বলাদধি ( ১০।১৫৩।২ )১+"* 
আধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগা অহমিতি চৈতেন সর্বনায়া । যখৈতদিন্দ্রে বৈকুঠ্ঠ; €১০।৪৮১৪৯ ), 
লবস্থৃত্তং ( ১০১১৯) বাগাস্ত,নীয়ম্ (১০১২৫) ইতি। পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্র 

ভূরিষঠাঃ) অক্পশঃ আধ্যাত্মিকাঃ । ( নিরুক্ঞ--৭1১১--৩ )। 



৪৪৪. 

এগুলোকেই সংক্ষি আত্মনীবনী বলা ষেডে 

গে 
আত্মজীবনীর বিষয়বস্তু £ ইন্দ্রের আত্ম- 

্খথেদের দশম মগুলের ৪৮-সংখ্যক 

সৃক্কের দেবতা বৈকুঠ ইন্ত্র। খধিও-ইন্ত্র। ১১টি 

খক্। (মূল সক্তের বঙ্গান্ছবাদ ব্যবহার করছি )। 
(ইন্দ্র বলছেন )--১। আমি সম্পত্তিসমূছের 
প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিরকালই সকল 
সম্পত্তি জয় করে নিই । প্রাণিগণ পিতার ন্যায় 

আমাকে ডেকে থাকে । যে দ্বাতা, আমি তাকে 

ভোগের সামগ্রী দিয়ে থাকি। ২। আমি 

অধর্থ। খধির বক্ষস্থল রোধ করেছিলাম । আমি 

বৃত্রের নিকট গাভী সমস্ত কেড়ে ত্রিতকে দিয়ে- 
ছিলাম। আমি দস্থ্যদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে- 

ছিলাম। আমি দধীচের নিকট এবং মাতরিশ্বার 

নিকট গাভী সমস্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । 
৩। আমারি জন্য স্ব! লৌহময় বস্ত্র নির্মাণ করে 

দিয়েছেন, দেবতার। আমার জন্য কার্য নিরূপণ 

করে দিয়েছেন। আমার সৈম্তগণ স্থর্ধের সৈন্তের 

তায় ছুর্ধধ) যে যা কিছু করেছে ব যা ভবিষ্যতে 

করবে, সকলেই আমার উপর নির্ভর করে। 
৪। যখন কেউ স্তবের সাথে মোমরস দিয়ে 

আমাকে পরিতুষ্ট করে তখন আমি দাতা 
ব্যক্তিকে সহম্রাধিক গে।, অশ্ব, মঙষ্য ও পণ্ড, বাণ 

দ্বারা ছয় করে দিই এবং অস্ত্রণন্ত্র শাণিত করি। 

৫। কেউ কখন কোন সম্পত্তি আমার নিকট 

জয় করে নিতে পারেনি, মৃত্যুর নিকট কখন 
আমি নত হইনি । হে পুরুবংশীয়গণ ! তোমর! 

সোমরস প্রস্তত করে যা ইচ্ছা আমার নিকট 

যাচঞা কর। দেখ আমার বন্ধুত্ব যেন কখন 

তোমর] হারিও না । ৬ এই যে সকল শক্র, 

যার। প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে দু-ছুজন 

করে অদ্ধারী ইন্জের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্ত 
প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে 

উদ্বোধন  ৮৭৩ম বধ--৮ষ ঈংখা। 

আব্বা করছিন, আমি ইন্্র কঠোর বাক্য 
উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম 
যে, তার! নিধন হল। তারা নত হুল, 

আমি নত হ্বার নই। ৭। যদি একজন 

আসে তাকেও আমি পরাভূত করি, যদি ছুগন 
আসে তাদেরও পরাতব করি; তিনজন এসেই বা 
আমার কি করতে পারে? যেরূপ কৃষক ধান্ত 

মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্তন্তপস্ত অনায়াসেই 
মর্দন করে, আমিও সেরূপ যত শত্রু আন্ক ন। 

কেন অনাক্সামে নিধন করি। ইন্দ্রযাদ্দের প্রতি 

বিমুখ, লে সমস্ত শক্র কি আমাকে নিন্দ। অর্থাৎ 

পরাভব করতে পারে? ৮। আমিই গুঙুদের 

দেশে প্রঞ্জাবর্গের মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে 
স্থাপন করেছি, তিনি তাদের শক্রসংহার করে- 

ছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মৃতিম|ন্ ভক্ষ্য- 
ভোজের মতো! তাদের পালন করছেন। যে 
সময়ে পর্ণয় এবং করন্ধ নামক শক্রবয়কে বধ করা 

হয়েছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, 

তাতে আমার নাম বিখ্যাত হয়েছিল। ৯। 
আমাকে যে নমস্কার করে, সে সকলেরই আশ্রম 

স্থানস্বরূপ হয়, পে অন্নবান ও ভোগবান্ হয়, 

তোমর তার সাথে বন্ধুত্ব কর এবং গোধন গ্রহণ 

কর, এ ছুই কার্ধ তোমাদের তার নিকট সম্পন্ 

হবে। সে ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হলে আমি 

নিজেই তার পক্ষে উজ্জন অস্ত্র ধারণ করি, আমর 

প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন 

হয়, সকলে তাকে স্তভব করে। ১০। দৃ্ হল যে, 

ছুজনের মধ্যে একজন . সোমযাগ করেছে। 

পালনকর্তা ইন্দ্র তার পক্ষে বস্ত্র ধারপপূর্বক তাকে 
শীবৃদ্ধিমম্পন্ন করলেন। আর তার যেশক্র সে 
তীক্ষতেজ! সোমযাগকারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ 

করতে উদ্ভত হল, সে অন্ধকারমধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
রইল। ১১। আরিত্যগণ, বস্থগণ, কুপ্রগণ-_ 

এর] সকলেই দেবতা) আমিও দেঁবত।। অতএব 
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আমি তাদের স্থান উৎখাত করি না, তীরা 

আমাকে এ উদ্দেশে নির্মাণ করেছেন, যে আমি 

চমৎকার অল্প উৎপাদন করব। সে নিমিত্তই 

আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা! করতে পারে 

না, কেউ আমার সম্মুথে অগ্রসর হতে পারে ন|। 
৪৯ সুক্ত। ইন্দ্র খধি। তিনিই দেবতা। 

১১টি ধক্। 

(ইন্্র বলছেন )--১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি 

চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি হজ্ঞানুষ্ঠানের 

পদ্ধতি করে দিয়েছি, এতে আমারই ক্ষমতা! বৃদ্ধি 

হয়। আমি যজ্ঞকর্তাব্যক্তির উৎ্দাহদাতা হয়ে 
থাকি, আর যারা যজ্স করে ন! তাদের যুদ্ধেই 

পরাতব করি। ২। স্বর্গের দেবতার এবং 

ভূচর ও জলচর জন্তরা আমাকে ইন্দ্র এনাম 

দিয়েছে। আমার দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, 
তার] অদ্ভুতলীলাবিশিষ্ট এবং অতিবেগবান্। আমি 

অন্ধ উপার্জনের জন্য দুর্ধধ বস ধারণ করি । ৩। 
আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য অৎক 

নামক ব্যক্তিকে প্রহারের বারা বধ করেছি। 

আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্ধ মাধন করে কুতম 

নামক ব্যক্তিকে রক্ষা করেছি। আমি শুষঃ 

নামক ব্যক্তির বধের জন্য বঙ্জ ধারণ করেছিলাম। 

আমি দস্থ্যজাতিকে “আর্ষ”_-এ নাম হতে বঞ্চিত 

রেখেছি। ৪। কুৎ্প বেতন্থ নামক প্রদেশ 

কামনা করেছিল, আমি তার পিতার ন্তায় বেতন্থ 
গ্রদদেশ তার বশীভূত করে দিলাম, এবং তুপ্র ও 
সবদিভ--এ ছুই ব্যক্তিকে কুৎখসের বশীভূত করে 

দিলাম। আমার প্রসাদেই হজ্ঞকর্ত। শ্রবৃদ্ধিসম্পর় 

হয়। আমি পুত্রের স্কায় তাকে প্রিয়বস্ত প্রদান 

করি, তাতে সে ছুর্ধধ হয়ে ওঠে। ৫| যেকালে 

শ্রুতর্ব! আম্বার শরণাগত হুল এবং স্তভব করতে 

লাগল, আমি ম্বগয়! নানক ব্যক্তিকে তার বশীভূত 
করে দিলাম। আমি বেশকে আমু বশীভূত 

করে দিয়েছি, আমি যটগৃভিকে সব্যের বশীভূত 

প্রাচীনতম অটোবায়োগ্রাফি 

করে দিয়েছি। ৬। আমি সে ইঞ্জ, যেমন বৃজের 
হস্ত! হয়ে বৃ্রকে নিধন করেছিলাম । সেব্গপ 

দাসজাতীয় নববাণথ ও বৃহত্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে 
ভগ্ন করেছি। সে সয়ে এ ছুইশক্র বৃদ্ধিও 

বিস্তারপ্রাণ্ড হচ্ছিল, আমি তাদের পশ্চাৎ সংলগ্ন 

হয়ে হুর্যালোক সমুজ্জলিত এ তৃবনের বহির্ভূত 

করে দিলাম । ৭। আমার যে লীঞ্গামী ঘোটক- 

গুলি আছে তার! আমাকে বহন করে, আমি সে 

বহনে হ্র্ধের চতুর্দিকে বিচরণ করি | যখন মঙ্থস্ 
সোম প্রস্তুত করে শোধন করবার জন্ত আমাকে 

অনুরোধ করে, আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে 

প্রহার করে দ্বিখণ্ড করি, এ দশার জন্যই সে 

জম্মেছে। ৮। আমি সপ্ত শক্রপুরী ধ্ংম করেছি। 
যে যত বড় বন্ধনকর্ত। হোক, আম তা অপেক্ষাও 

অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যছু-_এ ছুই ব্যক্তিকে 

আমি বলবান্ বলে খ্যাত্যাপক্ন করেছি। আমি 
অন্থান্ত ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবতি 

নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি। ৯। আমি জল 

বর্ষণ করে থাকি, যে মপ্তসিন্ধু দ্রবময় মৃত্তিতে 
পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্থ স্ব 
স্থানে রেখে দিয়েছি। আমার মকল কার্ধই শুভ- 

কর, আমিই জল বিতরণ করে থাকি। আমি 

যুদ্ধ করে যজ্ঞকর্তার জন্য পথ পরিষফার করে 
দিয়েছি। ১*। গাভীর দেহে আমি একরপ 

বন্ধ রেখে দিয়েছি, যা দেব ত্বষ্টী রচনা! করতে 

পারেননি। অর্থাৎ গাতীগণের আপীনমধ্যে মধু 
অপেক্ষাও মধুরতর অতি চমৎকার পরিষ্কার দুগ্ধ 
উৎপাদন করে দিয়েছি । সেই আপীন নদীর 
ন্যায় দুপ্ধ বহন করে। তা সোমের সাথে মিশ্রিত 

হলে তাকে অতি চমৎকার করে তোলে । ১১। 

(পরোক্কিতে বলছেন) এরূপে ইন্দ্র আপন প্রভাবে 

দেবমন্স্সৌতাগ্য সম্পন্ন করেন, তারই ধন 

আছে, তাঁর ধনই হথার্থ। হছে ইন্ত্র! হে 
ঘোটকবিশিষ্ট | হে বিবিধ কার্ধকার্ী | তোমার 
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কার্ধ তোমার নিজের আয়ত। দেবমস্স্তগণ 
র্যস্তসমত্ত হয়ে তোমার সেই সমস্ত কার্ধের স্তব 

কুন্নছেন। 
১১৯ সুক্ত। লবরূপী ইন্দ্র দেবতা । তিনিই 

খধি। ১৩টি খকু। (ইন্দ্র বলছেন) ১। আমার 

মানসই এই যে, গো, অশ্ব দান করি। আমি 
অনেকবার সোমপান করেছি । ২। যেষনবাদু 

বুক্ষকে কম্পিত ও উন্নমিত করে সেরূপ সোমরস 

আমাকর্তৃক পীত হয়ে আমাকে উন্নমিত করেছে। 
আমি অনেকবার সোমরস, পান করেছি। ৩। 

যেরূপ শীত্রগামী ঘোটকেরা রথকে উন্নমিত রাখে, 

সেক্প সোমরসগুলি আমাকর্তৃক পীত হয়ে 

আমাকে উন্নমিত করে রেখেছে । আমি অনেক- 

বার ইত্যার্দি। ৪| যেরূপ গাভী হম্বারবে 

ব্খমের প্রতি যায় সেরূপ স্তব আমার দিকে 

আসছে । আমি অনেকবার ইত্যাদি । ৫। যেরূপ 

ষ্। (ছুতার) রথের উপরিভাগ নির্মাণ করে 

সেকবপ আমি মনে মনে স্তব রচনা করেছি অর্থাৎ 

স্তোতার মনে স্তব উদয় করে দিই। আমি 
অনেকবার ইত্যার্দি। ৬। পঞ্চজনপদের যে 

মনুম্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি 

অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেকবার 

ইত্যাদি। ৭। ছুই গ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে 

আমার এক পার্খেরও সমান হবে না। আমি 

অনেকবার ইত্যাদি। ৮।. আমার মহিম। ন্বর্গ- 

লোককে এবং এবিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম 

করে । আমি অনেকবার ইত্যাদি। ৯। আমার 

এরূপ ক্ষমত| যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে এক- 

স্থান হতে অন্ত স্থানে সরিয়ে রাখতে পারি । 

আমি অনেকবার ইত্যার্দি। ১০ এ পৃথিবীকে 
আমি দৃপ্ধ করতে পারি। যেস্থান বল সেস্থান 

ধ্বংস করতে পারি । আমি অনেকবার ইত্যাদি । 

১১। আমার এক পার্খদেশ আকাশে আছে 

'আএ-এক পার্থদেশ নিচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৮ম লংখ্য 

রেখেছি । আমি অনেকবার, ইত্যার্দি। ১২। 

আমি মহুতেরও মহৎ, আমি আকাশের দিকে 

উঠেছি। আমি অনেকবার ইত্যাদি। ১৩| 
আমাকে স্তব করে, আমি দেবতাদের নিকট হব্য 

বহন করি এবং আমি হব্য গ্রহণ পূর্বক চলে যাই। 
আমি অনেকবার, ইত্যাদি । 

১২৫ স্থক্ত। দেবীস্থক্ত। পরমাত্মা দেবতা । 
বাক খষি। ৮টি খক্ (মহযি ) অভ্তগ নামে এক 

খষি ছিলেন। তার কন্তা বাকু। ইনি ক্র্ধ- 

বিছ্ষী- ব্রন্ষকে জেনেছেন তিনি । ব্রহ্মবিদ ব্রদ্ধৈব 
ভবতি* ব্রদ্ধজ্ঞই ব্রদ্ধ হয়ে যান। এই দেবী বাক 

আত্মোপলন্ধি করেছেন। আত্মান্থভূতির দ্বারা 

নিজেকে জগত্রূপে- সকলের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
জেনেছেন। জগতের সবকিছুই তিনি হয়েছেন 
__একথা স্বমুখে ব্যক্ত করেছেন। 

বা্দেবীর উক্তি-১। আমি রুদ্রগণ ও 

বস্থগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের 

সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি 

মিন্র ও বরুণ__এ উভয়কে ধারণ করি, আযিই 

ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ছুই অশ্বি্বয়কে অবলম্বন করি। 

২। আমি শত্রনাশকারী সোমদেবকে, ত্বষ্টীকে 
এবং পুষা ও ভগকে ধারণ করি ; হবিষ্মান্ দেব- 

গণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং সোমাভিষবকারী 

( সোমলতা হইতে সোমরস আহরণকারী ) যজ- 

মানের জন্য ধনার্দি বিধান করি। আমি 

ঈশ্বরী, ধনসমূহের প্রদ্ণানকারিণী, পরত্রন্ষজানবতী 
ও যজ্ঞার্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ঈদৃশগুপ বিশিষ্টা, 
প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিত এবং বহুভূতমধ্যে 
জীবরূপে প্রবিষ্ট আমাকেই দেবতারা বহুদেণে 
( কর্মরূপে) সম্পাদন করিয়। থাকেন। ৪। 

যে অন্ন ভক্ষণ করে সেআমার দ্বারাই করে; 

যে দর্শন করে, শ্বাসগ্রশ্বাসার্দি' করে, কথিত বিষয় 

শ্রবণ করে, সেও আমার দ্বারাই করে; যাহার! 

ঈদৃপা আমার বিষয়ে জানহীন, তাহারা সংসারে 

৩ | 
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হীন হুইয়। থাকে ; হে কীতিমান্ সখে, শ্রবণ কর, 
শ্রদ্ধা দ্বারা লভ্য বন্ত তোমায় উপদেশ করিতেছি। 
৫ আমি ত্বয়ং দেবগণের দ্বার ও মন্ধুত্যগণের 

দ্বার সেই ক্র্ধাত্মক বস্তর উপদেশ করিতেছি; 
ঈদৃশরূপা আমি যাহাকে রক্ষ/ করিতে ইচ্ছা করি 
সেই সেই পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি ; তাহাকে ব্রহ্ধা 

করি, তাহাকেই খধি করি, তাহাকেই উত্তম 

প্রজ্ঞাশালী করি । ৬। ত্রাক্গণদিগের ছেষকারী 

অন্থরকে নাশ করিবার জন্ত আমি মহাদেবের 

ধন্থু জ্যা সংযুক্ত করি, আমি সজ্জনের রক্ষার জন্য 

সংগ্রাম করি এবং আমিই ন্বর্গ ও মতে অন্তর্যামী- 
রূপে প্রবেশ করি। ৭। আমি ছ্যুলোককে 
সর্বাধার পরমাত্মার উপরিভাগে উৎপন্ন করিয়াছি, 

বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মচৈতন্ই আমার কারণ ; 
স্থতরাং সমস্ত প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া আমিই 

বিবিধরূপে বর্তমান আছি; অধিকন্ত এ স্বর্গা দিকেও 

আমি নিজ মায়াত্মক দেহের দ্বারা ব্যাপ্ত 

করিয়াছি । ৮। সমস্ত ভূতবর্গকে উৎপাদন করিয়া 

আমিই বাস্ুর ন্যায় স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হই; 

হে প্রিয় পৃথিবী ৪৫৭ 

আকাশের এবং পৃথিবীর উধ্ববন্তিনী জামিই 
মহিমায় এভাদৃশ হইয়াছি। 

আত্মজীবনীগুলির মধ্যে ইন্দ্রের আত্মজীবনী 
নিঃসন্দেহে বিষয়বস্ততে অপেক্ষাকৃত বড়, তবুও 
বলা যায় দার্শনিকতত্বে ও লীলাবৈচিত্রে 
দেবীস্থক্তই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। ভক্তজনের কাছে 
এর আবেদন ব্যাপক। দেবীস্থস্তকে অবলম্বন 
করেই বিশাল “চণ্তীগ্রস্থ' গড়ে উঠেছে । বিতিন্ন 
পূজোৎসবে, শ্বস্তযয়নার্দি কর্মে চণ্তীপাঠকালে 
শ্রীজগদদ্বাগ্রীতির জন্য দেবীস্থত্ত পাঠের বিধান 
আছে। সপ্তশতী পাঠান্তে এই স্থক্তের পাঠে 
বিনিয়োগ হয়ে থাকে । বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় 
চত্তীপাঠকালে দেবীহ্থক্ত পঠিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে 
বল! যায় পরবর্তী কালের মহাকাব্যেও সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনী পাওয়া যায়। শ্রীমন্তগবদ্গীতায় 
একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপধর্শমযোগে ভগবান্ 
শ্রীকষ্ণ নিজের কথা কিছু বলেছেন। 

অতীতকে অগ্রাহ্থ করে কোনও এঁতিস্থ গড়ে 
উঠতে পারে না। সুন্দর ও মহৎ হতে গেলে 
নিজেদের অতীত সুন্দর ও মহতের খোজ নিতে 
হয়। বর্তমানকালে আত্মঞ্ীবনীমূলক রচনার 
গৌরবের দিনে প্রাচীন এই আত্মজীবনীর অবদান 
অন্বীকার করি কি করে? 

হে প্রিয় পৃথিবী 
শ্রীমতী নিভা দে 
কাঁব ও লোঁখকা। 

হায় শ্রিয় পৃথিবী 
তোমাকে সর্বংসহা পেয়ে 

মানুষের ক্ষিধে আর মেটে না 

খু'ড়েখু'ড়ে খুঁজে-খুঁজে তছনছ করে ফেলে তোমাকে । 

অথচ মানুষের মাঝে আছে আজও কিছু মানুষ 

সহোর আনন্দে যারা তোমাকেও হারাতে পারে 
সর্বংসহা! সেই সব মানুষের শ্রম 

তোমাকে করে আরো! রমণীয় নুম্দর-_ 

হে প্রিয় পৃথিবী, 
তারা হয় প্রিয়তর তাই আমাদের কাছে 

আরে আরে! বেশি । 
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উমা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে নাথ, 

কাকভুষণ্ডীর কথা কোথায় শুনলেন? আর 

মহাজ্ঞানী বিষুসেবক গঞুড় মুনিগণের কাছে না 

গিয়ে ওই কাকের কাছেই ব৷ কেন গেল? 

উত্তরে শিব বললেন : প্রিয়ে, সে-কাহিনী 

শুনলে জীবের সমস্ত মোহ দুর হয়ে যায়। 
ভবসাগর অনায়াসে পার হওয়া যায়। 

প্রিয়ে, তুমি পূর্বে দক্ষকন্যা সতী হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলে । দক্ষষজ্জে পতিনিন্দ৷ 

শুনে তুমি অপমানিত! হয়ে অতিমানে দেহত্যাগ 

করেছিলে । তোমার দেহত্যাগে আমি শোকে 

মুহমান হয়ে পড়ি। শোক-অপনোদনের জন্য 
চারিদিকে পরিভ্রমণ করে বেড়াই। কিছুতেই 

শাস্তি পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি স্থমের 

পর্বত থেকে দূরে চারটি শিখরবিশিষ্ট নীল পর্বতে 
উপস্থিত হই। সেখানে এক মনোরম পরিবেশে 

এই কাকতৃষণ্ডী বাম করে। কল্লান্তেও তার 

বিনাশ নেই। মোহ, কাম, শোক, তাপ সে- 
পর্বতের ত্রিসীমানায় যেতে পারে না। সেখানে 

ওই কাক হরিভজন ছাড়া আর কিছুই করে 

না। বনু পাখি তার মুখে শ্রীরামচরিত গান 

শোনে। আমিও আনন্দের সঙ্গে রাজহাসের 

দেহধারণ করে তার মুখে শ্রীরামচরিত-কথা শুনি। 

তারপর আমি কৈলাসে ফিরে আমি। 

হে শিবানি, গরুড় কেন কাকডৃষত্তীর কাছে 
গিয়েছিল সেকথা এবার শোন। রঘুনাথ যখন 

সুরিকথ। হয়। 

লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের খেল! খেলছিলেন, 

তখন তিনি ইন্দ্রজিতের নাগপাশ-বাণে বন্দী হন। 

নারদ গরুড়কে তাড়াতাড়ি প্রভুর বন্ধন ছেদন 

করার জন্ত পাঠান। গরুড় রঘুনাথের বন্ধন 
মুক্ত করে দেয়, কিন্তু তার মনে সংশয় জাগে 

রামনাম জপ করে মানুষ ভববদ্ধন মুক্ত হয়, আর 

তুচ্ছ এক রাক্ষদ কি করে নাগপাশে তাকে বেঁধে 

ফেলল! এতো বড় অদ্ভূত ব্যাপার! গঞ্ড় 
তার সংশয়ের কথ! নারদকে বলল। নারদ তাকে 

বললেন : প্রতুর মায়া বোঝা বড় কঠিন। তুমি 
বরঞ্চ ব্রন্মার কাছে যাও। তিনিই তোমার সব 
সংশয় দূর করে দেবেন। গরুড় ব্রক্মার কাছে 

গেলে তিনি আবার তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে 
দেন। আমি তখন কুবেরের কাছে যাচ্ছিলাম । 

সেই সময় তাকে রামচরিত-কথা৷ বললেও বুঝতে 
পারত না। কারণ দীর্ঘকাল ধরে সাধুসঙ্গ করে 

চিত্তশুদ্ধি না হলে রামচরিত-কথা৷ বোঝ। যায় না। 

আর যেহেতু সে নিজে পাখি, তাই পাখির কথাই 
সে ভাল বুঝবে । এইজন্য গরুড়কে আমি কাক- 

ভূষণ্তীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। 
হে গৌরি, গরুড় আমাকে প্রণাম করে কাক- 

ভূষ্তীর কাছে নীলগিরিতে চলে গেল। সর্বদা 

সেখানে শোক-মোহের কোন 

সংশ্রব নেই। অপূর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । এরকম 
মনোহর পরিবেশ “দূর থেকে দর্শন করে গরুড়ের 
আনন্দ হয় এবং তার মোছ দূর হয়ে যায়। 
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হে শিবামি, কাকভৃণ্তী প্রতিদিনের মতে! 

তার আশ্রমে বটবৃক্ষতলে বসে অন্তান্ত পাখিদের 
সামনে রামচরিত গুণগান শুরু করতে যাবে এমন 

সময় গরুড় সেখানে এসে উপস্থিত হয়। কাক 
তাকে আদরের সঙ্গে আপ্যায়ম করে তার 

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। গরুড় বলল : 

তৃমি ধন্ত, ন্বয়ং শিব তোমার স্বতি করেন। আমি 

যেজন্ত এখানে এসেছি তা তোমার দর্শনমাত্রেই 
হয়েছে। তোমার আশ্রম দেখে আমি কৃতার্থ। 

তোমার সুখে রামকথা শুনতে চাই। 

কাক আনন্দের সঙ্গে রামচরিত বর্ণনা আরস্ত 

করল। তার মুখে রাঁমকথা শুনে গরুড়ের 

রামায়ণের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। রামচন্দ্রের 

প্রতি দৃঢ় ভক্তি হয়। শ্রীহরির মনুযাদেহধারী 
রূপ--রামচন্দ্রের লীলাখেলায় তার আর কোন 

সন্দেহ রইল না। 
হে গোত্সি, গরুড়ের সংশয় দূরীভূত হওয়ায় 

কাক বলল: প্রভুর মায়ায় কে না নাকানি- 

চুবানি খেয়েছে । স্বয়ং ব্রহ্ধা, শিব, নারদ প্রভৃতি 
কেউই তাঁর মায়। থেকে নিস্তার পাননি। আর 

সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব! রঘুপতির 
মায়ার অসীম শক্তি। তীর সম্বন্ধে আমারও 

একবার মোহ হয়েছিল হে গরুড়, শোন 
সে-কাহিনী : 

প্রভূ যখন মনুয্যদেহধারণ করে দশরথের পুত্র 

হন তখন আমি অযোধ্যায় যাই। প্রত অপরূপ 

হন্দর বালকদধপে রাজপ্রামাদের উঠানে খেলায় 
সদা বাস্ত। আমিও তীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরি। 

তিনি ধরতে এলে আমি পালিয়ে যাই। তখন 
তিনি আমাকে পিঠে দেখান। কাছে যাই 

আনন্দ পান, পালিয়ে গেলে কাদেন। সাধারণ 
বালকের মতো তার: বাল্যলীলা দেখে আমার 

মোহ হয়। যিনিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাঁর এ 

কিরূপ লীলা--বুঝতে পারি না, মোহ্গ্রন্ত হই । 
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তার শ্রীচরণে ভক্তি থাকায় মায়া আমাকে আবৃত 
করলেও ছুঃখ দিতে পারল না। ূ 

তার অদ্ভূত বাল্যলীল! আমি স্বচক্ষে দেখেছি। 
আমাকে ধরার জন্য তিনি হাত বাড়িয়েছেন, 

আমি দুরে উড়ে পালিয়ে গেছি। আমি উড়তে 
উড়তে ব্রদ্মলোক পর্যন্ত চলে গিয়েছি, তাঁর হাতও 

সে-পর্যস্ত গিয়েছে। তাঁর হাত ও আমার মধ্যে 

দূরত্ব মাত্র দু আঙল। ভয় পেয়ে চোখ বুজি। 

চোখ খুলে দেখি আমি অযোধ্যায়। তিনি 

আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তখনই তার 

মুখের মধ্যে চলে গেলাম । তীর উদরের মধ্যে 

দেখলাম অনন্ত বিশ্বত্রক্ষাড। তার অনন্ত স্থতি। 

প্রায় একশত কল্প ধরে শত শত লোক পরিভ্রমণ 

করেছি। শেষে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত। 

অযোধ্যায় তার জন্মোৎসব হওয়ার কথ! শুনে, 

সেখানে গিয়ে তা দেখেছি। তীর উদরে যেমন 

বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড আছে, তেমনি স্থত্টিতে একমাত্র 
তিনিই বিদ্যমান রয়েছেন। দেখে আমি বিমুগ্ধ 
হই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি হাপতে 

লাগলেন । প্রভৃর চরিত্র ও বিভাব দেখে আমি 

নিজের শরীরবোধ ভুলে মাটিতে পড়ে যাই। 

তাঁর স্ুকোমল হস্ত দ্বারা তিনি আমাকে স্পর্শ 

করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মোহ দূর হয়ে 

গেল। প্রভু আমাকে বর চাইতে বললেন। 
তোমার প্রতি আমার শ্ুদ্ধাভক্তি দাও--এই বর 

আমি প্রার্থনা করি। শ্রীভগনান সেই শ্ুদ্ধাতক্তি 

আমাকে দান করে বলেন: এই ভক্তিবলে 

সমুদয় শুভগুণ তোমার হৃদয়ে বাস করবে। জ্ঞান, 

ভক্তি, বিবেক সহজলভ্য হবে এবং মায়াজনিত 

কোন ভ্রম তোমাকে আর কখনও বিচলিত করবে 

না।' অনেক অত্যাশ্চর্য কথা বলে প্রভু আরও 

বললেন : “হে কাক, তুমি সকল মায়! ত্যাগ করে 

আমার ভজন! কর, কাল তোমার উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে পারবে না।” শিশু-বালক রামের 
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প্রবোধবাক্যে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হুল। 

এইভাবে তার কাছে শুদ্ধাভক্তি লাভ করে এই 

আশ্রমে ফিরে আসি এবং তীর পাদবন্দনা করে 

দিনযাপন করি। 
হে গৌরি, কাকভূষণ্তী এইভাবে শ্রীরামচন্তরে 

নামগুণকীর্ডন করে । শুনে গরুড়ের শ্রীরামচন্তের 

প্রতি যে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল তা দূর হয়ে 
যায়। গরুড় কাকের ভূয়মী প্রশংসা! করে তার 
কাকদেহ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করে । তখন 

কাকতৃষণ্তী নিজের সম্বন্ধে বলেন : হে পক্ষি্রেষ্ 

জপ, তপন্তা, যজ্, দান, বৈরাগ্য প্রভৃতির মূল 
রামভক্তি লাভ। এই কাকদেহে আমি 

রদঘুনাথের শ্রীচরণে তক্তিলাভ করি । মৃত্যু আমার 
ইচ্ছাধীন হলেও আমি এই পক্ষিদেহ ত্যাগ 
করিনি। কারণ দেহ ছাড়া ভজন হয় না । আমি 

বহু দেহধারণ করেছি, কিন্তু এখনকার মতো স্থখী 

কখনও হুইনি। তাই এই কাকদেহের প্রতিই 

আমার এত মমতা | 

হে খগপতি, আমার প্রথম জন্মের কথ! শোন £ 

আমি প্রথম কল্লের কলিযুগে শূত্র হয়ে জন্ম- 
গ্রহণ করি। শিবের সেবক ছিলাম। অন্যান্য 

দেবতার নিন্দা করতাম। আবার আমার খুব 

অভিমানও ছিল। অযোধ্যাতে আমি থাকতাম, 

কিন্তু গ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জানতাম না । রামচন্্র- 

গত-প্রাণ না হলে তার মহিমা! জান! যার না। 

হে খগেশ, অনেক বছর অযোধ্যায় বাস 

করার পর আমি মহা বিপদে পড়ি। দারিদ্র্য ও 

ছুঃখের মধ্যে পড়ে উজ্জয়িনী যাই এবং শিবের 

সেবা করে ধনসম্পদ উপার্জন করি । সেখানে 

এক শিবপূজক ছিলেন। তিনি সত্যিকারের 

একজন দয়ালু ও উদার সাধু ব্যক্তি ছিলেন। 

তিনি কখনও হরি বা অন্য কোন দেবতার নিন্দা 

করতেন না। তাকে আমি গুরুর্ূপে বরণ করি । 

আমি তার সঙ্গে কপট আচরণ করলেও তিনি 

উদ্বোধন 

| 
ডি 
৮ 

[ ৮৭তম বর্ষ--৮ন সংখ্যা 

কিন্ত সর্বদাই আমার সঙ্গে পুক্রবৎ ব্যবহার 
করতেন। আমি হরি নিন্পা করলে তিনি 
সহুপদেশ দিয়ে নিন্দ1 থেকে বিরত হতে বলতেন । 

আমি ছুই ও নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম । 

আমার হৃদয় ছিল মলিন। একদিন আমি শিব- 

মন্দিরে বসে জপ করছি। আমার গুরুদেব 
সেখানে এসে উপস্থিত হন। আমি উঠে 

দাড়াইনি এবং তাকে প্রণাম্ণও করিনি । গুরুর 

প্রতি আমার এই অশ্রদ্ধ! ভগবান শঙ্কর লহ 
করতে পারলেন না। তিনি আমাকে অভিশাপ 

দিলেন : “গুরুর প্রতি অবমাননার জন্য তুই অজগর 
সাপরূপে জন্মিয়ে কোন বড় গাছের কোটরে 

বাস করবি।” অভিশাপবাক্ শুনে আমার 

দয়াল গুরুদেব হাহাকার করে উঠলেন। কাদতে 

কাদতে শিবস্ততি করতে লাগলেন আমার অপরাধ 

মার্জনা করার জন্য । তীর স্ততিতে শিব প্রসন্ন 

হলেন। আকাশবাণী হল: “এ ব্যক্তির পাপ 

নিদারুণ হলেও তোমার কোমল ব্যবহার দেখে 

এর প্রতি কপা করব। তবে আমার শাপ বার্থ 

হওয়ার নয়। একে সহম্রবার জন্ম গ্রহণ করতে 

হবে। নতুন জন্ম হলেও পূর্বজন্মের জান লোপ 

পাবে না। যেহেতু রঘুপতির অযোধ্যাপুরীতে 

জন্ম এবং আমার সেবায় মন দিয়েছিল, এজন 

আমার অনুগ্রহে এর হৃদয়ে রামভক্তির উদয় 

হবে। 

কালবশে আমি বিদ্ধ্যপর্বতে সাপ হয়ে জন্ম- 

গ্রহণ করলাম । তারপর বিভিন্ন দেহধারণ করে 

রামভজনা করি। একদিন মেরুপর্বতের শিখরে 

বটচ্ছায়ায় লোমশমুনি বসে আছেন সুনিবরকে 

রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করলে তিনি আমার উদ্েস্ঠ 
জানতে চাইলেন। আমি তীকে সগুণ ব্রঙ্ষের 
আরাধনার কথ! জিজ্ঞাসা করি। তিনি রঘুপতির 

গণ বর্ণনা করে, শেষে নিগুণ ক্রদ্ষের বিটার- 

বিশ্লেষণ আরম্ক করেন। নিওঁণ ত্রন্দের কথা 
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আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল না। আমি স্বচক্ষে 

কিভাবে রঘুনাথকে দর্শন করতে পারি, তা 
জিজ্ঞাসা করি। তিনি সেকথার কোন উত্তর না 

দিয়ে নিপুণ ত্র্মের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। 
আমিও সগুণ ব্রদ্ধের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্ট' 

করতে লাগলাম । মুনিশ্রেষ্ঠ এতে বিরক্ত হলেন। 
তার কথার অবমাননার জন্ত তিনি আমাকে 

অভিশাপ দিলেন : “তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি, অথচ 

তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ। কাকের মতো 

সব কথাতেই তুমি ভয় পাও। তুমি স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা 
চাও। তুমি এখনই পাখিদের চণ্ডাল অর্থাৎ 
কাক হও। 

হে গরুড়, আমি সেশাপ মাথা! পেতে 

নিলাম। আমি তখনই কাক হয়ে শ্রীরাঁমকে, 

স্মরণ করতে করতে উড়ে গেলাম। মুনিবরের 

কোন দোষ নেই। আমি রঘুনাথের ভক্ত জেনে, 
তিনি আমাকে আদর করে রামমন্ত্র দিলেন। 

তিনি আমাকে বালককপ শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান 

শেখান। তার কাছে কিছুকাল আমাকে রেখে 

আ্মাতি. 

নানাগ্রসঙ্গে ৪৬১ 

রাঁমচরিত বর্ণনা করেন এবং বলেন, যার হ্বায়ে 
রাষ্নভক্তি নেই তাকে একথা বলে! না। তারপর 
তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেন : “তুমি অভিমান- 

শৃন্ত হও। তুমি ইচ্ছা মতে! যে-কোন রূপ গ্রহণ 

করতে পার। মৃত্যু তোম্নার ইচ্ছাধীন, তুমি 

জান-বৈরাগ্যের নিবাসস্থান হও। তুমি যেখানে 
বাম করবে সেখান থেকে একযোজন দূর পর্বস্ত 

অজ্ঞান ব্যাপ্ত হবে না। কোন ছুঃখ তোমাকে 

স্পর্শ করবে না। শ্রীরামচন্দ্রে সকল মহিম। 
তুমি অনায়াসে জানতে পারবে । লোমশমুনির 

আশীর্বাদ লাভ করে আমি এই আশ্রমে নাতাশ 

কল্প কাল ধরে বাস করছি। এখানে রঘুনাথের 

গুণবর্ণন। করি আর শ্রন্ধাসম্পন্ন পাখিরা তা আদর 

করে শোনে। এই হচ্ছে আমার কাকদেছ 

ধারণের ইতিহাস। 

হে পার্বতি, পরম ভক্ত কাকডূষণ্তীর পুণ্যকথা 
এত সময় ধরে শুনলে তো। তার কথা যে 

ভক্তিসহকারে শ্রবণ করবে, তার সমস্ত মোহ দুর 
হয়ে যাবে [ রামচরিতমানস, উত্তরার্ধ ] 

সত্যযুগ্ধের আবিষ্াব। ভাঙাগড়ার মধ্য দিসে 

সেইবার কাশীতে একদিন বাবুরাম মহারাঁজ-_ 

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী দাউজীর (দাদাজী- 

বলরাম ) মন্দির দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি, 
যোগী ( কৈবল্যানন্দ ) ও বলাইদা (অবধৃতানন্দ)। 
প্রকাণ্ড কম্পাউও, সেবাশ্রমের কাছেই। এমন 

হন্দর মৃতি ও হাসি খুবই কম দেখা যায়। এখানে 
আমাদের আশ্রমের সাধুত্রদ্ষচারীরা গোপনে 
জপধ্যান করতে আসেন, বিশেষতঃ চারুৰাবু 
(স্বামী শুভাননা )। জুই, বেল, মল্লিকার ঝাড় 
চারিপাশে। এখানে আবার টোল আছে, 

বিদ্যার্থীদের থাকবার ছোট ছোট ঘর। ব্যাকরণ, 

স্বতি, স্তায়, বেদাস্ত প্রভৃতি মোটামুটি পড়া হয়, 

বিস্তার্ধারা খেতেও পায়। বাবুরাম মহারাজ 
একখানা বেঞ্চিতে বসে বলতে লাগলেন__ 

“এসব হিন্দু আমলের প্রাচীন ঠাট কেবল 

বজায় আছে। শান্ত, পণ্ডিত, বিদ্যার্থীদের প্রতি 
রাজা-বাজড়া হতে সাধারণ লোকের আর তেমন 

শ্রদ্ধা নেই, কারণ সংস্কৃত ভাষার দ্বারা এখন আর 

অন্নসংস্থান হয় না। কারণ গ্নেচ্ছ রাজা, তাদের 

ভাষা ও শাস্ত্র না পড়লে চাকরি-বাকরি পাওয়া 
যায় না, তারা রাজ্য চালায় তাদের ভাষ। ও শান্তর 

দিয়ে, এতে ভারতের মূল সনাতন অঙ্ৃশীলন 
একেবারে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। একটা 

পণ্ডিতের মাইনে ব্রিশ-চষ্লিশ টাকা। কিন্ত একটা 
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প্রফেসারের মাইনে দেড়শ-ছুশ থেকে চার-পাঁচশ 

টাকা ।-কে সংস্কৃত পড়বে? বা দেশ-বিদেশ 
থেকে জান-বিজ্ঞানের ভাগ্ডার নিয়ে এসে সংস্কৃতের 
পুিসাধন কোরে তাকে ঝাচিয়ে রাখবার কার 
দায় পড়েছে? ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেস্ঠ 
হচ্ছে প্রাচীন যা কিছু সব নষ্ই করা, ভূল প্রমাণ 
করা, প্রাচীন জান-বিজ্ঞানকে পুষ্ট কোরে তোলা 
নয়,-এর নাম হচ্ছে রিসার্চ। এইটে সিদ্ধ হলেই 

প্রাচ্যের পাশ্চাত্যের নিকট শিত্বত্ব কায়েমী হয়। 

এ বিষ্া গঠনমূলক একেবারেই নয়, এ হলো! 
ধ্বংসাত্মক নীতি । স্থা্মীজী শেষদিন আমাকে 

বলে গেলেন, যাতে প্রাচীন ধারা বজায় থাকে, 

অথচ নৃতন জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও তার সহিত 

অন্থশীলন হয়, এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার 
জন্ত । বেলুড় গায়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখালেন, 

“এই নব জমি নিয়ে এখানে ইউনিভাপিটি প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে ।* 'এ সব টোলে বড় জোর ছু-চারটে 

গৌড়! পুরুত-টরত তৈরি হতে পারে যাতে 

'জনেউ' ( পৈতা।) “সাদির' ( বিবাহের ) ঠাটটা 
বজায় থাকে । আবার এ সব পুরুতর! নীচ 
জাতির যজন-যাজন করে না, তাহলে জাত যাবে, 
পতিত ব্রাঙ্ধণ হয়ে যাবে। এতে যে কি ভীষণ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

অনর্থের কষ্ট হচ্ছে এই অদুরদর্শী বামুনর! তার 

কিছুই বুঝতে পারছে না; এর! ইংরেজী শিখে 
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্ষণ্য-ধর্ম হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
সমগ্র হিন্দুজগতের মহাশক্র হয়ে দীড়াবে। শ্বামীজী 
ব্রাহ্মণদের ধ্বংদ করতে বলেননি, পরস্ধ সমস্ত 

জাতটাকে ব্রাঙ্ষণদের সদাচার এবং শিক্ষারদীক্ষা 

দিয়ে ব্রা্ষণ কোরে তুলতে বলেছেন। তিনি যে 
শৃত্র জাতির আবির্ভাবের কথা বলেছেন, যাদের 

ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে সেবা-ধর্ম, বোস্তের ভিত্তিতে । 

তারা আধুনিক অপদার্থ শৃদ্র নয়, তাদের নবীন 
রূপ হবে ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের সমবায়ে এক 

অভূতপূর্ব জাতি, যাদের ব্যবহারিক জীবনের 
নৈতিক মান স্বামীজী প্রচারিত শ্রীরামরুষ্ণাদর্শ- 

ভিত্তিতে । সেই আদর্শ হংস' জাতি গড়ে 
তোলবার ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজী তোদের 

ওপর; এআদর্শ নুসম্পন্ন যদি করতে পারিম 

তো! ফের সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। আর সে 

হবেই। ম্বামীজী বলতেন, “ঠাকুরের পাদম্পর্শে 
ধীরে ধীরে সত্যযুগের আবির্ভাব হচ্ছে; তবে তার 
মধ্যকার ব্যাপারটা অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে 
তৈরি হবে । বড় কাজ কি আর একদিনে হয় ?” 

[ স্বামী বাসুদেবানন্দের স্বতি-চারণ। থেকে ] 

জ্ঞান-বিশগন 
মোটর ও বিমানচালকদের ঘুম পাওয়ার সংকেত-বন্ত 

ইজরায়েলের জেরুসালেমে জানাও, নামক 
কোম্পানি 'অনগার্ড (08888 ) নামে একটি 

ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যেটি 
চশমার সঙ্গে লাগানো থাকলে, চোখের পাতা 

আধ সেকেণ্ডের বেশি বোজা থাকবামাত্র এমন 

একটি শব্ধ হতে থাকবে যাতে চালক তার কর্তব্য 

সম্বক্ধে সচকিত হয়ে যাবেন । যঙ্্রটির বিভিন্ন অংশ 

আমেরিকা "ও ইজরায়েলের বিভিন্ন কোম্পানি 
তৈরি করেছে। সম্প্রতি এটি আমেরিকার 
বাজারে বিক্রয় হচ্ছে-দাম ১২০ ডলার (প্রায় 
একা হাঞ্জার টাক )। এটির তৈরিতে ছুটি বাধা 

অতিক্রম করতে হয়েছে : একটি হল, সাধারণ 
চোখের পাতাপড়া হতে ঘুম পাওয়া আলাদা 
করা; অন্তটি হল সেই আলাদা করার মন্ত্র 
ব্যাটারি, স্থইচ, এবং ঘণ্টা সমেত একটি ছোট 
হান্ধ। ধরনের যন্ত্র করা, যেটি চশমার সঙ্গে 
লাগানে। সম্ভবপর হয় । এর ব্যাটারি ৭০০ ঘণ্টা 

এই যঙ্ত্রের প্রস্ততকারক 
কোম্পানি সাধারণতঃ ইজরায়েলের রক্ষীবাহিনীর 
জন্ত নানাক্বপ জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি করে। 
সম্প্রতি এর] বধিরদের জন্য “টেলারাম” নামক 
একটি ছোট রেডিও আবিষ্কার করেছে যেটি 
পকেটে থাকলে, টেলিফোন বাজ! ও শিশুর কা 
বোঝ। যাবে, কারণ তখন এটি কাপতে থাকবে। 
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দেশ-বিদেশ 

ওযমান্চেো ও তাংসা 

ওয়ান্চো আর্দিবামীরা তিরাপের দঙ্গিণ- 

পশ্চিম অংশে বসবাস করে। তাদের সমাজ 

ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সমাজের গ্রামপ্রধানরা 

য়াংহাম” এবং সাধারণ আদিবাসীর। 'ওয়াংপান? 

নামে পরিচিত। *ওয়াংহাম'দের সমাজের উপর 

প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচণ্ড রকম। তার] “ওয়াং- 

পান'দের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু তার্দের 

মেয়েকে “ওয়াংপান'রা বিয়ে করতে পারে না। 

ওয়াংহাম'-বাবা এবং “ওয়াংপান'-মায়ের সন্তানকে 

ওয়াংশা” এবং “ওয়াংশ।-বাবা ও “ওয়াংপান”- 
মায়ের সস্তানকে “ওয়াংস্থয বলে। ওয়াংহামের 

রক্ত ওয়াংশা ও ওয়াংসুর মধ্যে আছে বলে তারা 

সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়তৃক্ত । 

বাইরে থেকে সাজ-পোশাক দেখে সমাজের 

কে উচু কে নিচু বোঝা মুশকিল। তবে তাদের 
সামাজিক অহুষ্ঠানের সময় উচু-নিচু শ্রেণী পৃথক 
কর! কোন অস্থবিধা হয় না। অন্থুষ্ঠানে ভোজনের 

সময় কখনই “ওয়াংহামে'র পঙ্ক্তিতে 'ওয়াংপান'র। 

বসতে পারে না। প্ররুতপক্ষে ওয়ান্চোসমাজ 

পরিচালনা করে “ওয়াংহাম+, “ওয়াংশা এবং 

ওয়াংহ্থ* আদিবাসীরা | “ওয়াংহাম” ও “ওয়াংপান' 

এই ছুই গোষ্ঠী বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত । 

ওয়ান্চো আদিবাসীরা চার প্রকারের বাড়ি 
তৈরি করে। (১) বসতবাড়ি, যাকে তারা 

“হাম” বাকোম্ বলে; (২) গোলাবাড়ি-_পুংঃ ; 
(৩) খামারবাড়ি__-তাপ,,; (৪) অবিবাহিত 

পুরুষদের একত্র শোয়ার বড় ঘর--পা+ বা 'পান্ঃ। 

পুরুষদের মতো! মেয়েদের কোন শোয়ার ঘর 

নেই। বমতবাড়ির মধ্যে একটি বড় ঘরে 

অবিবাহিত মেয়েরা একত্র শোয়। সেই ঘরকে 

'মাউনাজিপ হাম্* বা “মিন বলে। তারা গোঁলা- 
বাড়ি তৈরি করে মাটি থেকে বেশ কিছু উচুতে। 

আর অন্য যে তিনরকমের বাড়ি আছে ত৷ 
তার। মাটির উপরেই তৈরি করে । বলতবাড়ির 

ছোট সংস্করণ হুল খামারবাড়ি। গ্রামগ্রধানদের 
খাষারবাড়ি সাধারণ আদিবাসীদের থেকে একটু 

অন্ত রকমের । তাদের খামারবাড়িকে দুর থেকে 
দেখলে মনে হয় কচ্ছপের পিঠের মতো । 

বাড়িগুলি সাধারণত তৈরি হয় পাহাড়ের 
ঢালু জায়গায় । ঘরের চাল ঢালুর উপরে একাংশ 
এবং অপরাংশটি ঢালুর নিচে কাঠের বড় বড় 
খু'টির আড়ার উপরে থাকে । “টোকো” গাছের 

পাতা দিয়ে চাল ছাওয়ায়। প্রত্যেক বাড়িতে 
খোলা বারান্দা আছে। বাড়ির ঘরের সংখ্যা 
বাড়ানো হয় গৃহস্বামীর স্ত্রী এবং পরিবারের 

আত্মীয়স্বজনের সংখ্যান্থ্যায়ী । 

ওয়ান্চো পুরুষর! লেঙ্গুটি ও মেয়ের! বিশেষ 

ধরনের স্কার্ট পরে। মেয়ে-পুরুষ উতয়েই শাল 

পরে। তবে এসব পোশাক অধুন৷ । পূর্বে তাদের 

কোন কাপড় পরতে দেখা যেত না, কিন্তু হাতির 
দাতের প্রচুর গহনা, পুঁতির মালা তার পরত । 

ওয়ান্চো পুরুষ ও মেয়ের] সারা গায়ে উলকি 

আকে। ওয়ান্চোর উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা নাতির 
কাছে ক্রশ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে উলকি 
আকে। পুরুষর! চশমার মতে৷ করে চোখের উপর 

নকশ। করে। ঘাড়ে, গলায়, বুকে, হাতে, পায়ে এবং 

পেটে ৰিভিন্ন ধরনের উলকি আকে। ওয়ান্চোর। 
উলকিকে “হু” বলে,তবে 'চু" নামটি বেশি প্রচলিত । 

সমাজে পামর্ধাদা অন্থযায়ী ওয়ান্চোরা 

শরীরের বিভিন্ন স্থানে উলকি আকে। মেয়েদের 
ক্ষেত্রে এটি বিশেষ করে প্রযোজ্য । গ্রামপ্রধানদের 

পরিবারগুলি শরীরের নানাংশে বিশদভাবে উলকি 
আকে, কিন্তু নিয়শ্রেণীর! সেক্ষেত্রে অতি সাধাঁরণ- 
ভাবে। মাথা-শিকারকারীর মুখমগ্ডলে এবং 
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পরীরের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে উলকি আকে 

বীরত্ব ব্যঞ্তকের চিহ্ু। 

শরীরে উলকি আকার জন্ত তাদের অশেষ 

ধৈর্ঘ ও সহিফুতার পরীক্ষা দিতে হয়। শরীরে 

উলকি জাকার দিন একটি অনুষ্টান ও ভুরি- 

ভোজের আয়োজন কর! হয়। যার শরীরে 

উলকি আকা হবে, তার গায়ে প্রথমে কালো 

রঙের নকশা! করে নেওয়া হয়। তারপর শিঙের 

নুচালে। অংশ দিয়ে শরীরে বিদ্ধ কর। হয়
, গায়ের 

চামড়া ফেটে যায় এবং তাতে ঘা হয়। সেই 

ঘায়ের উপর একটি বিশেষ গাছের রস
 করে 

লাগিয়ে দেওয়া হয়। এতে ঘা খুব তাড়াতাড়ি 

শুকিয়ে যায়। উলকি আকিয়েরা খুব সুদক্ষ 

হয়। উলকি আকার জন্ত তাদের টাকা-পয়সা 

দেওয়া হয় না, তবে সম্মানার্থে চাল, মাংস গ্রভৃতি 

দেওয়া হয়। শরীরের নানাংশের উলকির নাম 

বিভিষ্ন। মেয়েদের ও পুরুষদের উলকির চিহ্ন 

আলাদ। আলাদা । 

মেয়েরা বিভিন্ন বয়মে শরীরের নানাংশে 

উলকি আাকে। প্রথম উলকি আকে ৬।৭ বছর 

ব্সসে। এইভাবে তার! চারবার উলকি আকে 

শেষ উলকি আকে সন্তান প্রসব করার সময় 

নোকতে আদিবাসীদের মতো ওয়ান্চোরাঁও 

অতীতে মাথা-শিকার করত। তারা বীরত্ব, 

শৌর্ধ-বীর্ধ প্রদর্শনের জন্ত মাথা-শিকার করত। 

মাথা-শিকারের গ্রতিদ্বন্বিত। হত এক গ্রামপ্রধান 

ও আর-এক গ্রামপ্রধানের মধ্যে। সাধারণ 

আদিবাসীরা যদি তুলবশতঃ কোন গ্রামপ্রধানের 

মাথা-শিকার করে ফেলত, তবে তাকে প্রচণ্ড 

শান্তি পেতে হত । এজগ্ভ তার গ্রামকেও জালিয়ে 

দেওয়। হত। 

, ওয়ান্চোদের জীবনযাত্রার মধ্যে বহু আচার- . . 

স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করে; কিন্ত অন 

বযমে অন্থখ/বি্থখে . বা-অপঘাতে:-ৃত্যুকে তারা 
খবাঠান প্রচঙ্ত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের 

জীবন নানাবিধ অনুষ্ঠানে তরা। সামাদিক 

উদ্বোধন (৮৭তম বধ--৮ম সংখা 

নানাবিধ অনুষ্ঠান তাদের জীবনকে স্থখময় করে 
তোলে। বন্ধ্যা নারীর সমাজে কোন গুরুত্ব 

নেই। যে-ুছুর্তে তার. বন্ধ্যত্ব ধরা পড়ে 

সে-মুহূর্তেই তাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্মুখীন হতে 

হয়। স্ত্রী অন্তঃসত্বব হলে বাপের বাড়ি থেকে 
তাকে স্বামীর ঘরে নিয়ে আপ! হয় যাতে কোন 
অপদেবতার দৃষ্টি তার উপর না পড়ে। পীাচ- 

ছয় মাসের অস্তঃসত্ব। হলে তার শরীরের বিভিন্ন 

অংশে উলকি একে দেওয়া হয়। তাকে সম্পূর্ণ 

আলাদ। ঘরে রাখার ব্যবস্থা কর! হয় যাতে ভাবী 

সম্তানের কোন অনিষ্ট ন। হয়| অস্তঃসত্ব। নারীকে 

কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া! হয় না। মৃত 

কোন পশু-পাখির মাংস ও মাছ খেতে দেওয়৷ হয় 
না। তাকে আকাশের রামধন্গর দিকে তাকাতেও 

দেওয়। হয় না পাছে গর্ভসন্তানের কোন অমঙ্গল 

হয়। তখন সে সাপ মারে না, তবে অন্যদের 

সঙ্গে শিকারে বা মাছ ধরতে যায়। এই সময় 

বাড়ির কেউ কোন জিনিস বিক্রি করে ন|। 

সন্তান প্রসব করার পর পাঁচদিনের মধ্যে 

তাকে ঘর থেকে বেরুতে দেওয়া হয় না। সে 

দশদিনের পর বাড়ির বাইরে যাওয়ার অন্ধুমতি 

পায়। ছত্দিন পরে নবজাত শিশুর মাথা সম্পূর্ণ 

কামিয়ে দেওয়া হয়। এইদিন শিশুর বাঝ। গ্রাম- 

বাসীদের সঙ্গে মাছ ধরতে যায় । শিশুর মাথ! 

কামানোর শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের মাছ ধরে 

বাড়ি ফিরে আসতে ছবে। এইরকম নিয়ম। 

এই দিন শিশুর নাম রাখা হয়। ভূরিতোজনের 

ব্যবস্থা হয়। শুয়োর মার! হয়| এক থেকে তিন- 

মাসের মধ্যে শিশুর অক্নপ্রাশন হয়. . এই নময় 

বিরাট উৎসবের আয়োজন কর! হুয়। মুখে তাত 

দেওয়ার জন্ঘ শিশুর মামাকে নিমন্ত্র। করা হয়। 

বৃদ্ধ বয়মে মার! যাওয়াকে .ওয়ান্চোরা 



ভাঙ, ১৩৯২] 

ভাল চোখে দেখে না । এটা কোন অপরদ্দেবতার 

দৃষ্টির ফলে হয় বলে তার! বিশ্বাস করে। বাড়ির 

সাষনে ২৪ ঘণ্টা শবদেহকে রেখে, আত্মীয়ন্থ ্রনর। 
একজ্র মিলিত হয়ে ছুঃখ প্রকাশ করে । 

ওয়ান্চোরা কল্যাণকর দেবতাকে 'রংগত 

বলে। তিনি আকাশেই থাকেন। আর অশুভের 

দেবতা পৃথিবীতে থাকে । নাম “বোরাং খুব 

শক্তিমান । 
তাংস। 

তিরাপ জেলার পূর্ব পাহাড়ে তাংস! আদি- 

বাসীর! বান করে । অন্তান্ত আদিবাসীদের মতো 

নানাপ্রসঙ্গে ৪৬৫ 

কোন দেবত। তার্দের কল্যাণ করে। বিস্ত 

অধিকাংশ অপদেবতা তাদের অস্থখ-বিস্খ দিয়ে 

বিপদের মধ্যে ফেলে । এইরকম তাদের বিশ্বাস । 

বর্তমান অরুণাচলপ্রদেশের সরকার অনেক 

স্কুল-কলেজ, সেবিকা ( 001517)8 )-প্রশিক্ষণ কেন্ত্র 

প্রভৃতি খুলেছে । আদিবাসীর] ধীরে ধীরে শিক্ষিত 

হচ্ছে। অকুণাচলের রাজধানী ইটানগর দেখলে 
আধুনিক শহরের ছোঁয়া বেশ ম্প্ বোঝা যায়। 

ত৷ সত্ত্বেও বিভিন্ন পাহাড়ের অধিকাংশ আদিবাসী 

আজও অশিক্ষিত | জীবনযান্্রার মান অতি নিম়। 

নরোভ্তমনগর রামকৃফ মিশন বদালর 

তারা বনু গোষীতে বিভক্ত। সাধারণভাবে 

তাংসার অর্থ--পাহাড়ী মান্ষ। টাং--পাহাড় 

এবং সা--মাছুষ। তবে তারা এইভাবে তাংসার 

অর্থ করে না। 

তাংনার্দের গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ওয়ান্চো। ব| 

নোকতেদের থেকে পৃথক | তাংসা-মেয়ের] বয়ন- 

শিল্পে হৃক্ষ!। 
তার। বন্রকম দেবতায় বিশ্বাপী। কোন 

চোখে ন। দেখলে বিশ্বাস করা যায় ন। । তারের 

মধ্যে শিক্ষার আলোক নিয়ে গিয়ে এবং জীবন- 

যাত্রার যান উন্নত করে, তাদের সুনাগরিক করে 
গড়ে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন 'অরুণাচলে ছুটি 
উচ্চমাধামিক বিষ্তালয় এবং একটি হাসপাতাল 
আরম্ভ করেছে । আলঙে একটি উচ্চমাধ্যমিক 
বিষ্তালয় এবং ইটানগরে একটি হাপাতাল আছে 
যেগুলি সম্বন্ধে পূর্বের সংখ্যাগুলিতে আলোচন৷ 
করা হয়েছে । বর্তমান সংখ্যাঞস আলোচ্য : তিরাপ 



৪৬৩৬ 

জেলার নরোব্তমনগরে রামকুষ্ণ মিশন পরিচালিত 

উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ভালয়। 
. মরোতীমনগর রামকৃষ্জ মিশন বিষ্তালয় তে 

১১১ জন ছাত্রকে নিয়ে প্রথম ক্লাস শুরু হয় 

১ জুলাই, ১৯৭২। তিরাপ জেলার মাপায়া 

পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে ২৫০ 

একর জমি নিয়ে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে 

উঠেছে। ইংরেজী মাধ্যমের (9081151 1060108)) 

আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ভালয় এটি । বর্তমানে 

উদ্বোধন [ ৮৭তন বধ--৮ম সংখা 

সামাজিক উন্নতি, জাতীয়তাবোধ, ধর্ম ও নীতি 
শেখানো হয় । জীবনযাত্রার মান 

করার জন্য তাদের শেখানো হয় আধুনিক কৃষি- 
পদ্ধতি, ট্রাক্টর চালনা, গো-পালন, মুরগী-চাষ, দর্জির 
কাজ, টাইপরাইটিং ছুতার মিস্ত্রির কাজ, বেতের 

কাজ প্রভৃতি । এছাড়া ব্যায়াম, খেলাধূলা, গান- 

বাজন।, বন্তৃতা-বিতর্ক, অভিনয় প্রভৃতিও শেখানো 

হয়। এইভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটিয়ে তাদের 

ন্নাগরিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা হয় এখানে । 
ছাত্রসংখ্যা ৩৮০ | বিদ্যালয়ে একটি গ্রস্থাগার প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই জেলার খোন্সাতে 
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অভিটোরিয়াম 

আছে যার গ্রস্থসংখ্যা ৩৪১০ এবং ৮৭টি বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকা । বড় একটি অডিটোরিয়ামও 
আছে। সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অন্থুষ্ঠান- 
বক্তৃতা, বিতর্কসভা প্রভৃতি হয় । 

নোকতে, ওয়ান্চো, তাংসা প্রভৃতি আদি- 
বাসী ছেলেরা এই বিগ্যালয়ে পড়ে। তাছাড়া 
অক্ুণাচলের অন্যান্ত জেলার আদিবাসী ছেলেরাও 
এখানে পড়ে । যেমন মিশমি, আদি, আপতানি, 
নিশি, হিল মিরি প্রভৃতি আদিবাসী ছেলেরা । 

এই বিদ্তালয়ে ছাত্রদের উন্নত জীবনযাত্রা, 

আর্দিবাসী মেয়েদের শিক্ষার জগ্যও দক্ষিণেশ্বর 
রামকষ্খ সারদা মিশনের পরিচালনায় ১৯*৩-এ 
একটি উচ্চমাধ্যমিক বিষ্ালয় স্থাপিত হয়েছে। 
বিদ্যালয়ে ৩** জনের মতো মেয়ে পড়াঙ্ডনা করে। 
এদের মধ্যে ২২৬ জন ছাত্রী-আবাসে থাকে। 
মেয়েরাও যাতে স্ব-নির্ভর হয়ে অর্থ উপার্জন করে 
উন্নতমানের জীবন যাপন করতে পারে তার 
জন্য তাদের বয়ন, সুচিশিল্প প্রভৃতি শেখানে। হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বয়ন্কা মহিলাদেরও 
নানাবিধ শিক্ষার স্থযোগ প্রপারিত হচ্ছে। 



পঞ্থ ও পাহিক 
শ্রীসলীব চট্টোপাধ্যায় 

পদ্মলোচনের শাক 

। ম্বামীজী একদিন শিশ্কে বললেন, “যাতে 

ত্রক্ষবিকাশের সাহায্য করে তাই ভাল কাজ । সব 

কাজই প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে আত্মতত্ব- 

বিকাশের লহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে 

খাধিপ্রচলিত পথে চললে ওই আত্মজান শিগগির 
ফুটে বেরোয় । আর যাকে শান্্রকারগণ অন্যায় 

বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার 

বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্ম-জন্মাস্তরেও সেই 

মোহবন্ধন ঘোচে না।' 

এ ফুগের মান্গষের কাছে আবার আত্মতত্ব 

কি? দেহতত্বইই সারকথা। প্রথমে লুটবো 
তারপর ভোগ করব। আমি আর আমার 

ভোগ। এর বাইরে আর কিছু নেই। সমাজের 

চেহারাও ঠিক সেইরকম দাড়িয়েছে । সত্যতা 
বাইরের মুখোশ মাত্র । ভেতরে পাশবিকতা। 

মান্থষের অত্যাচারে মান্ষই অতিষ্ঠ । অথচ খষির 
বলে গেছেন, সারা ভারতবর্ষ এক সাধনপীঠ। 

অসাধারণ লক্ষণনমৃহ্ প্রস্ফুটিত হয়ে আছে দিকে 
দিকে। ভারত হল বৈকৃষ্ঠের প্রাণ । 

. আমাদের অবহেলায়, আমাদের উদ্দাসীনতায় 
আমরা সব হারাতে বসেছি। আত্মবিস্বতির 
শিকার হয়েছি। এখন মানুষের হাতে মানুষ 
শিকার হুচ্ছে। বাঘ ভান্ধুকে আর কটা মানুষ 
মারে।. মান্য মরছে মানুষের হাতে । একালের 
মান্য. যেন ছাগল। ধরো আর যে কোনও 
ছঁতোয় কাট। এখন এই আমাদের বীরস্ব। 

অবাক হতে হয়, এই হুল বুদ্ধ, জ্রীচৈতন্য, 

রামকষজ, বিবেকানন্দের দেশের হাল। সভ্য 

মানুষের পাশবিকতা সম্পর্কে রূুসোর বিশ্লেষণ 

তারি সুন্দর! তিনি বলছেন, বন্য মাঙ্গষের 

লড়াই ছিল খাস্ঠের লড়াই। খাগ্চের অধিকার 
নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলত না। 

কারণ সে লড়াইয়ে ব্যক্তিগত বা জাতিগত 

অহঙ্কারের প্রকাশ ছিল না, ৪9 0116 ৫০০৪ 
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সভ্য মানুষ দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বেশি অসভ্য । 

রুসো বলছেন, মোদ্দা প্রয়োজন যেই মিটল, 

অমনি শুরু হল বাড়তি ধান্দা, তারপরই এল 

বিলাসিতা, তারপর এল প্রাচুর্ধ', তারপরই সেই 
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এই কারণেই মানুষের সভ্যাসমাজে কি ধনী, কি 

দরিদ্র সবাই অন্থখী। রুসে! লিখছেন, 1415 ৪1৩ 

110৩৫. মানুষ স্বভাবে দুর্বৃত্ত । আমাদের 

এই বিষগ্রতা আর নিত্য অভিজ্ঞতায় অনবরতই 

,তার প্রমাণ মিলবে । তবু বলব মান্য কিন্ত 

প্রকৃতই সুন্দর । মান্থযকে দুর্বৃত্ত করেছে কে? 
করেছে ভ্রুত পরিবর্তন । সত্যত৷ আর জ্ঞান যত 
বাড়ছে, মাস্ুষ ততই ছুষ্টপ্ররৃতির হয়ে উঠছে। 



৪৬৮ 

ঠাকুর বলছেন, “জান সদর মহল পর্বস্ত যেতে 
পারে। ভক্তি অনারমহলে যাঁয়।, 

ভক্তি কাকে বলে? এই যেডইঙ্জির যুগে 
ভক্তিকেও আমর! ইজি করে নিয়েছি। বিগ্রছের 

সামনে দাড়িয়ে টুক করে একটি নমস্কার । না 

সেলাম, ন! স্যালুট, না নমস্কার | শিক্ষিত, সভ্য 
মাছষ ঠাকুর-নমস্কার করছে, যদি কেউ দেখে 
ফেলেন । আবার কারুর কারুর ভক্তি মানে বিকট 

গলায়, মা মা! চিৎকার । এদিকে গর্ভধারিণী 
মাত! ছেঁড়া ট্যান! পরে ঘুরছেন। কারুর কাছে 
ভক্তি মানে শ্বশানের বটতলায় কন্ধে সেবন। 

স্বা্মীজী সার কথা বলে দিয়েছেন, 'মুখ্যা 

ভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা 

ভক্তি মানে হচ্ছে_-ভগবানকে প্রেমস্বর্ূপে 

উপলব্ধি করা। তুই ঘদি সর্বত্র সকলের ভিতরে 

ভগবানের প্রেমনৃতি দেখতে পাস তো কার 
উপর আর হিংসাঞ্ধেষ করবি ? 

এই প্রেমই হল ব্রদ্ষবিকাশ। আমর! সবই 
শিখেছি । আকাশে উড়তে শিখেছি । চাদের 

মাটিতে পা ফেলেছি। এক বোমায় বিশাল 

একটা শহর ওড়াতে পারি। সমুদ্রে অতলে 

রোবট নামিয়ে হারাধন তুলে আনতে পারি। 
পারি না ভালবাসতে । 

যে পরিবারে আমাদের বসবাস, সেই পরিবার 

যদি প্রেমহীন হয় তাহলে আমর] মনস্তাত্বিক 

চিকিৎনকের প্রয়োজন অনুভব করি । প্রেম্হীন 

সংসারের শিশু নিষ্ঠুর হয়, স্বার্থপর হয়। বয়স্করা 
আত্মহননের প্রবণতা অনুভব করেন। উন্মাদ 

হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। 

সমাজ হল বৃহৎ পরিবার । প্রেমহীন সমাজের 

মানুষ যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটিই হচ্ছে। 
আগ্রেিভ। চরম স্বার্থপর | চরম নিষ্ঠুর । 
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উদ্বোধন [৮৭তম বধ--”্ম সংখ্যা 

চে্গিজ অথবা তৈমুর কিংবা আলেকজান্ডার 

নেই। আমরা একটু ছি'চকে ধরনের । ঠাকুরের 
ভাষায় ম্যাদামারা। আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
পরিবারের কষ্টার্জিত অর্থের শ্রাঞ্ধ করে ধারা 

বিশববিস্তালয় মার্কা হচ্ছেন, তদের লক. বাধা 
মাস মাইনের একটা ভাল চাকরি।' ভাক্ষপর 
জীবনের সেই সহজ সরল ন্যাশান্যাল হাইওয়ে--. 

বিবাহ, স্বকন্যাসহ সযৌতুক। যৌতুকের ব্যাপারে 
কৌতুক চলবে না। একটু এদিক ওদিক হলেই 
সহজ সমাধান বধূ-নির্যাতন | শেষ অন্ত, কেরোসিন 

সিঞ্চন ও অগ্নিমংস্কার | বর্তমানের অতিগুণ্যকর্ম। 

্বা্মীজী বলছেন, “মেয়েদের পূজা করেই সব- 
জাত বড় হয়েছে । যে দেশে, যেজাতে বেয়েছের 

পূজ। নাই। সে দেশ, সে জাত কখনও বড় হতে 
পারে নি। কশ্মিনকালে পারবেও না। তোদের 

জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান 
কারণ এই সব শক্তিমৃতির অবমাননা কর1।" 

আজ থেকে ৮৪ বছর আগে ১৯০১ গ্রীষ্টাবে 
বেলুড়মঠে বসে স্বামীজী এই উক্তি করেছিলেন । 
তার মানে আমাদের মানসিকতা তখনও ৷ ছিল, 
এখনও তাই আছে। একটুও বদলায়নি। মা 

কয়েক বছর আগে ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্ে গোবিন্দাস 

লিখেছিলেন 
“বাঙালী মান্য যর্দি, প্রেত কারে কয়? 

বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা, 

বুথ! ও পাশ্চাত্য দীক্ষা, 

হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয় ।" 
কি করে হবে! কেউ তো কোনও দিন 

আমাদের বললেন নাঁ, ওহে মানুষ হও। ধীরা 
বলেছিলেন, স্তীদের আমরা এক কথায় বাতিল 
করে বসে আছি। আর সেইটাই নাকি 
ইন্টেলেক্চায়ালিজম্। ঠাকুর বলছেন, সংস্কার 
চাই, তা না হলে, ওই ভাগবত পাঠ হচ্ছে, 
ছোকরা: মুখ বেঁকিয়ে উঠে গেল। বললে? কি 



ভাজ, ১৩৯২ ] 

বেড়োড় বেড়োড় করছে। 
উইলহেলম, রাইখ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ধরন- 

ধারণ বড় তাল বিশ্লেষণ করেছেন। ধারা 

আমাদের সুক্তি চান, মানবজাতির বিকাশ চান, 

তাদের আমর] শূলে চড়াই। যিশুকে ঝুলিয়ে 
দিলুষ কুশে। 
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আমরাই আমাদের পরম শক্র । মহামানবনা 

আসেন ফিরে ফিরে চলে যান। আমরা যে 

তিমিবে সেই তিমিরে। শিক্ষা শিল্প, সভ্যতার 

শক ভোভে। খুব বাজছে। ঠাকুরের কথাক়্, ও 

শীক হল পল্পলোচনের শাক। ঠাকুর এখন ছ্েকে 

ব্লছেন, মন্দিরে তোর নাহিক মাধব ! / পোদো, 

শাক ফুঁকে তুই করলি গোল/তায় চামচিকি 

এগারজন। দিবানিশি দিচ্ছে ছান। | 

পূস্তৃশ্ পনালোডলা 

ত্বামী বিবেকানন্দ ও আমাদের 
সম্ভবনা শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক : 
আঁখল ভারত যুব মহামন্ডল, 'ভুধনস্ভবন', পোঃ বলরাম 

ধ্'গোপান, খড়গহ, চাঁখ্বণ পরগনা । আশ্বিন ১৪৯৯ 
( হন্টোবর ১৯৬৪ )। পত্ঠা ২+৩৭৬। নল্য 

টাফা। 

গ্রন্থটির প্রারপ্তে রামকষ্খ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ পরম পুজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দজী মহারাজের (সম্প্রতি মহাসমাধিলীন ) 
আশীর্বাণী গ্রস্থরচনার মূলগত উদ্দেশ্ঠ, ভাবনা আর 
তাৎপর্ধের সারস্ুত্র। আশীর্বাণীর কয়েক ছত্র_ 
“বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের তাবাদর্শই 
আমাদের জাতীয় জীবনে সাধিক অত্যুদ্ঘয়ের এক- 
মাত নির্ভরযোগ্য দিগ দর্শন | ম্বামীজীর এদেশের 
যুবকর্দের উপর ছিল গভীর আস্থা ও প্রচুর 

প্রত্যাশা । তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই যুব- 
শক্ষিইু চারিঞ্রিক. ও .আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান 

হয়ে উঠে এদেশের অগণিত পিছিয়ে-পড়া মানুষের 

সেবা করবে এবং ক্রমে জগৎসভায় ভারতবর্ধকে 

ভার যোগ্য মর্ধাদার আসনে পুনঃগ্রতিতিত 

করবে।” 

২, 

18 িঈ্লিি 
২০৬০ 

ও স্মুবসমাজ, 

ভারতের যুবশক্তির উপর স্বামী বিবেকা- 

নন্দের এই বিশ্বাসে একান্ত শ্রদ্ধার উপরই “খিল 

ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামগুল'-এর প্রতিষ্ঠা 

এবং এ সংগঠনের মুখপাজ্রন্ধপেই নবনীহরণের 

পরিচয় তথা এই গ্রস্থের লেখকবূপে আত্মপ্রকাশ । 

বস্তত এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের অধিকাংশই 

মহামগ্ুলের মাসিক দ্বিভাষিক পত্তিক| “বিবেক- 

জীবন”-এ বাংল! সম্পাদকীয়রূপে প্রকাশিত 

হয়েছে। পত্রিকাদিতে নিবন্ধগুলির প্রকাশকালের 

উল্লেখ বা আনুষঙ্গিক বিবরণ থাকলে তথ্যের দিক 

দিয়ে মূলাবান হত। তবে প্রায় সব-কটি রচনাই; 

কালনিরপেক্ষ-_স্বামীজীর যেসব আদর্শ চিরাক্ত, 

নবনীহরণ সেগুলির পরিচয় দিয়ে পাঠক 

সাধারণকে--বিশেষত যুবসমাজকে সচেতন করে 

তুলতে চেয়েছেন। নিছক বিদ্তানির্ভর আলোচনা 

বা বিচারনাক্স প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস তিনি 

করেননি । 

সংকলিত গ্রবন্ধগুলিকে দশটি পর্বে ভাগ করা 

হয়েছে ।--€১) স্বামী বিবেকানন্দ-_বাক্তি ও মন, 

(২) সমন্টা ও সমাধান, (৩) স্বামী বিবেকানন্দ 

(৪) শিক্ষা: সমাজের সকল 



৪৭ 

ব্যাধির মহৌষধ, (৫) ধর্ম: স্বরূপ ও মাজে এর 
গ্থান, (৬) জীবনগঠনের উপকরণ, (৭) ব্যবহারিক 
জীবনে আধ্যাঝ্মিকতা, (৮) মনু্ত-মনের বিভিয- 
রূপ: প্রকাশ ও প্রভাব, (৯) সমাজ ও নেবা, 

১) বিশ্বমানবের কল্যাণে । এছাড়া আছে 
পরিশিষ্ট একটি যুব আন্দোলন, 

লেখক ধর্ম প্রপঙ্গে কিছু কিছু আলোচন৷ 
করেছেন, কিন্তু শান্রমর্ম-উদঘাটন ব! তত্ববিচারে 
প্রবৃত্ত হছননি। স্বামীজীর চিস্তার মূলকেন্ত্র মানুষ 
আর সেই ম্বান্ুষকে তিনি ধর্ম বা অধ্যাত্ম-শক্তিতে 
জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন_ লেখক একথা 
নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন-_ 
"স্বামীজীর কথা, মানুষের ভেতরের শক্তির স্ফুরণই 
ধর্ম। সে ধর্মের প্রকাশ অকল্যাণের অপনোদনে, 
কল্যাণকর্মের সম্পাদনে, নিরক্সের অন্নদানে, 
অজ্ঞানের জ্ঞানদানে, অত্যাচারের প্রতিরোধে, 
শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে ।” (পৃঃ ১১)।--্ইন্দরিয়- 
প্রকৃতিদাস মান্ধষের কোন কক্পনাদর্শায়িত 
বিগ্রহের সম্বর্ধনা নয়, সর্বশক্কিজ্ঞানাধার মানুষের 

হ্বরাজাচ্যুত ধূলাধূসরিত জীবন্ত দেহমনাশ্রিত 

সম্ভার পুজজাই স্বামী বিবেকানন্দের মানবতা 1” 
(পৃ২৯)-্বামী বিবেকানন্দের মানবকেন্দ্রিক 
মানবকল্যাণমূলক ধর্মচেতন। বা অধ্যাত্মবোধের 
যূলে শ্রীরামকষ্ণের শিক্ষা ছিল বলে লেখক অন্রভৰ 
করেছেন । 

বেশির ভাগ নিবন্ধই মুখ্যত যুবসমাজকে লক্ষ্য 
করেই লেখা । দীর্ঘকাল যুব-সংগঠনের সঙ্গে 
সংযুক্ত নবনীহরণ প্রত্যক্ষ করেছেন-_"যুবজনের 
সমন্টাই হ'ল, তাদের যা আছে-_-জীবন, শক্তি, মন, 
বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্1, সবল দেহ, সতেজ 
ইঞ্টিয-_এগুলোর সছুপযোগ তারা জানে না।* 

[৮৯তম বর্ষ দখা 
(পৃ ১০*)-_সেই সঙ্গে বলেছেন-_-দ্ার্ধীজ জীর 
কাছে যুবসমাজ একটা সমন্তা নয়। যুবশক্কি 
একটা সম্পদ” (পৃঃ ১০৮) মুবণক্তিকে জাগ্রত 
ও সংহত করে তুলে কল্যাপকর্মে, বনী: সংগঠনে 
তাদের নিয্বোগ করার যে ভাবনা ্বামীলীর অন্তরে 

ছিল এবং তাঁর উদাত্ত নল যা প্রকাশিত 
হয়ে বাংলার যুবসমা্কে উদ্ব-ন্ধ করেছিল-_ 
লেখক সেই ভাবনাটিরই বর্তমান কালে রূপায়ণ 
দেখতে উৎস্থক হয়ে স্বামীজীর বাণী নানাভাবে 

বিশ্লেষণ করে যুবগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে 
চেয়েছেন। পরিশিষ্ট অংশে “বিবেকানন্দ 
যুব মহামগুল” সম্পফিত কটি নিবন্ধে যেন 

উপসংহারের মতো! মূল বক্তব্যকে স্থত্রাকারে 
গ্রন্থন কর! হয়েছে। 

_ নবনীহরণের ভাষাভঙ্গি খু, বেগবান, 
আরেগমক্», সেইসঙ্গে গুজঃশক্তিতে পরিপূর্ণ । 

রচনাশৈলীর সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, স্থযমাঙয় 
হলেও তাতে কৃত্রিম অলংকরণের প্রয়াস নেই ; 
ফলে বক্তব্যের আবেদন অব্যাহতভাবে পাঠকের 
কাছে পৌছয়। 

যুদ্রণাদির পারিপাট্য প্রশংসনীয় । প্রচ্ছদ- 

পটে স্বামীজীর আচার্ধমৃতি চিত্রটি ( ফোটোগ্রাফ 

থেকে ) অবস্তই আকর্ষণীয়। এ চিত্রটি ধরমপ্রবক্তা 
যুগাচার্ধের ভাবমৃতি। মনে হয়, যুগনায়ক 

তারতপুরুষরূপে স্বামী বিবেকানন্দের সুপরিচিত 
পরিব্রাজকমুণ্তি চিত্রটি মুক্সিত হলে সেটি এই 
গ্রন্থে নিবন্ধ আদর্শ আর ভাবনার পক্ষে আরও 
বেশি তাৎপর্ধময় ও উপযোগী হুত। 

ডক্টর তারকনাখ ঘোষ 

প্রাথাঞ্ধক ও লাহিতা-সমালোচক 



রামক্রুঞ্চমঠও 
লাম সিশন সংত্রাদ 

সর্বভারতীয় যুবসমন্মেলন 
২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 

বেজুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবগ 
যুবসন্মেলনে যুবক-যুব্তী প্রতিনিধিদের যোগদানের বয়ঃসীম। ১৬ থেকে ৩* বছর । প্রায় 

১৫১০০০ মতে। প্রতিনিধি নেওয়া হবে। 

উদ্বোধনী ও বিদামী সভা, মুক্ত অধিবেশন, প্রীঠাকুর, ্রত্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে 
আলোচনা, তীর্থযাত্রা, মঠ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত প্রভৃতি সম্মেলন- 
স্থুচীর অন্তরূক্ত। এছাড়া সন্ধ্যা আনন্দাহুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকৰে। যুবপ্রতিনিধিরা আলোচনা, 
প্রশ্নোত্তর, আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন । 

আলোচনার বিষসবন্ত £ 
১। জনসাধারণের উন্নতিসাধনে শ্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা | 
২। জাতীয়-সংহতি দৃটীকরণে যুব-নেতৃত্বের ভূমিকা । 
৩। পঙল্লী-পুনগঠিনে যুবসমাজের ভূমিকা! । 
৪। ব্যটিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মূল্যবোধের উপযো গিতা। 
৫ | বতমান যুবসমাজের সমন্তা ও তার সমাধানের পথ । 
৬। নিরক্ষরতা, বর্ণ বৈষম্য ও অস্পৃষ্ঠতা দূরীকরণে যুবসমাজের কব্য। 

আলোচনার মাধ্যম ঃ ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা 

যুবপ্রতিনিধি নির্বাচন ঃ 
সন্দেলন কর্তৃপক্ষ আলোচন। ও অন্তান্ত অন্থষ্ঠানে অংশগ্রহণে সক্ষম একটি যুবপ্রতিনিধিদের 

তালিকা! . গঠন. করবেন-_বেলুড় মঠের বিতিন্ন শাখাকেন্দ্র হতে পাঠানো! নামের তালিকার উপর 
ভিত্তি করে। সম্মেলনে ঘোগদানেচ্ছু যে-কোন যুবপ্রতিনিধি নির্ধারিত ফর্মে তার অংশগ্রহণের 
ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে শাখাকেন্ত্রে তা জম! দিতে পারেন । 

নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধি ধারা আলোচনাদিতে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হুবেন, 
সম্মেলনের তিনদিন পূর্বে তাদের আলোচনা-শিবিরে যোগদান করতে হবে । এজন্ত প্রতিনিধি 
হওয়ার খরচ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন খরচ তাদের দিতে হবে না। 

প্রতিনিধি হওয়া এবং অন্তান্ত বিষয় বিশদ জানার জন্য রামরুষণ মঠ ও রামরুষ মিশনের 
কোন নিকটবতাঁ শাখাকেন্দ্রে অথবা নিয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অন্রোধ করা যাচ্ছে : 

১৩০৫৩০৩ 
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সামী হিরগ্াম্মানজ্জ 
সাধারণ সচিব 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 



| লী 
গ71714] 
০ 

নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার 

গত ৯ জুন হাওড়া রামকৃফ-বিবেকানন্ধ 
আশ্রমে নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার প্রদান কর! হয় 
বিশ্বভারতী কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রবীন্র- 

নাথের সাঙ্গিধ্যধন্য, শিল্পাচার্য নন্দলাল বহর 

ছাত্রদের অন্যতম, অবনীক্দর-পুরস্কারে সম্মানিত 

শিল্পী শ্ীধীরেন্দ্রষ দেববর্মা মহাশয়কে | অনুষ্ঠানে 

সভাপতিত্ব করেন স্বামী অজজজানন্দ। শিল্পীকে 
একটি নুৃশ্ঠট ফলক ও একসেট “লেটার্স অব. সিস্টার 
নিবেদিতা” গ্রন্থ উপহার দেন আশ্রম-সম্পাদ্দক 

প্রস্গেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । সভাপতি-মহারাজ 

ত্রিশজন শিশু-শিল্পীকে পুরস্কার দেন। শিল্পী 
প্রীদেববর্ম। তার স্থৃতিচারণে অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে 
বলেন, “যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, আর শিল্পীর 

ধ্যান চোখ খুলে। সভাপতি-মহারাজ শিল্পের 
সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যে অভিন্ন সম্পর্ক তার 

অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন। হুদৃশ্থ ফলকটি নির্মাণ 
করেন শ্রীনিত্যানন্দ ভকত, সঙ্গীত পরিবেশন 

করেন শ্রীঅসীম দত্ত ও শ্রীঅমিত ঘোষ। সভায় 

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত 
ভাষণ দেন ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 

পরিচিতি প্রদান করেন অধ্যাপক গ্রব 
মুখোপাধ্যায় । সভাশেষে ধন)বাদ-জ্ঞাপক ভাষণ 

দিয়েছেন ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী । 

পরলোকে 

শ্রীৎ মী শিবানন্দজী মহারাজের মন্শিস্া 

শতছল ঘোষ গত ১০ মে ১৯৮৫, ৮৫ বছর 

বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯** আীটাবে 

কাচড়াপাড়! গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প 

বয়সেই উচ্চশিক্ষা! লান্তের জন্য তিনি আমেরিকায় 

গিয়েছিলেন। তার স্বামী অমল ঘোষ 

ছিলেন প্রীমৎ স্বামী ; সারদানলাজী মহারাজের 

মন্ত্রশিত্ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উহ্ধ 
হয়ে স্ত্ী-শিক্ষ/ আন্দোলনের ব্যাপারে বহু মহিল।- 
সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। জীবনের 
শেষ সময় পর্যস্ত তিনি দক্ষিণেশ্বর সারদ] মঠ ও 

রামকৃষ্ণ সারদা! মিশনের নানা কর্মধারায় বিশেষ- 

গ্াবে জড়িত ছিলেন। তিনি রামক্চ মঠ ও 

রামকষখ মিশনের অনেক শাখাকেন্ত্রের সঙ্গেও 

ঘবনিষ্ঠ ছিলেন । 
তার আত্ম। শ্রীরামরষখ-পদে চিরশাস্তি লাভ 

করুক--এটাই আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা । 

সং 

হাওড়া রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ আশ্রমের আবাসিক 

সভ্য ও অন্যতমপ্রধান কর্মী দ্ুর্ধীরকূমার 
চৌধুরী (পটলবাবু) গত ১৯ জুম, ৮৯ বছর 
বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার কর্মদক্ষভায় 
আশ্রমের নৈশবিদ্ভালয় ও অনাথ ভাগ্ডারের বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হয়। তিনি অকুতদার ছিলেন। 

তীর জীবন লহুজ, সরল ও 'অনাড়ন্বর ছিল। সাধু 
ও ভক্তজনের সেবা-পরিচর্ধায় তার ছিল পরম 

তৃণ্ডিবোধ,_সাধনজানেই ত। তিনি আজীবন 

করেছেন?। তিনি শ্রীমৎ ম্বামী বিরজানদাজী 

মহারাজের,মন্ত্রশিষ্ত ছিলেন । 

তার দেহনিমু-ক্ত আত্মা শাস্তি লাত্ত করুক-_ 

পীপ্রীঠাকুরের প্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা । 
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“এবার যদি এলি উম 
[ একটি অপ্রকাশিত আগমনী সঙ্গীত ] 

এতদিন পরে পুর আলে! করে কে এলি বে ঈশানী । 
আমার যে তোর তরে, দিবানিশি আখি ঝবে, 

ভূলে ছিলি কেমন করে, মনে পড়েনি বলে জননী ॥ 
তোরে না হেরে তারা, হারা হয়েছি নয়নতারা, 

তারা বেয়ে পড়ে ধারা, ও মা ভবদারা দ্িবস-রজনী ॥ 

কপালগুণে হয়ে রাজার ঘরণী, পেয়ে তোমা! হেন মণি, 
আমি নিরানন্দে দিন গণি, পিতৃগুণে মেয়ে হলি পাষাণী ॥ 

এবার ষদ্দি এলি উমা, কিছুদিন থাক্ হেথা! মা, 
ও মা! হরমনোরমা-ভোলানাথে ভুলিয়ে, ঘরে রাখ ভবানী ॥ 



কথা প্রসঙ্গে 

'মমস্তন্যৈ নমো নম 

ভয়াত সন্তানদের প্রতি জননীর সেই 

প্রতিশ্রতিকে আজ একান্তভাবে ম্মরণ করিতেছি। 

তিনি বলিয়াছিলেন-্বীয় সন্তানের অন্থরভাব 

বিনষ্ট করিয়। তাহাকে দেবভাবে পুর্ণ করিতে 
তিনি বারবার অবতীর্ণ হইবেন । 

ইং যদ] যা বাধা দানবোখ। তবিস্তৃতি। 

তদা তদাবতীর্যাহুং করিস্তামি অরি-সংক্ষয়ম্ ॥” 

জননীর পুন্ত্র-কন্তাগণ সকলেই কিছু সমান 

নহে, সম-প্রকৃতি লইয়া জন্মায় না। মাতৃস্তন্তের 

গুটি ও খদ্ধিকেও তাই তাহারা সমভাবে সমান 
আনন্দে ভোগ করিতে পারে না। স্বার্থপর 

ভোগপরায়ণ অস্থর-প্রকৃতি সন্তান নিয়তই উদ্ধত 

চেষ্টা করিতেছে, শান্তিপ্রিয় সবলচরিত্র ভ্রাতা- 
ভগিনীকে দুরে হঠাইয়া মাতৃ-সম্পর্দে কেবলমাত্র 

নিজের ভোগাধিকারকে 'সবলে প্রতিষ্ঠিত 

রাখিতে । জননীর স্লেহ-সামাজো অন্থর-ভ্রাতা- 

গণই নিজেদের আধিপত্য-বিস্তারে সদা প্রয়াসী ! 

এইরূপই তো! ঘটিয়া আমিতেছে চিরকাল। 

বুঝি-বা ইহাও প্রকৃতির নিয়ম, _মাতৃশক্তির 

আবির্ভাবের পটভূমিও এইভাবেই প্রস্তত হইয়া 

থাকে। পরমাগ্রকতি জননী সন্তান-কলহে 

বিচলিতা না হইয়া পারেন না, যেমন দৃশ্যমান 

বহিঃপ্রকূতিতে কোথাও অমামঞ্চন্ত দেখ! দিলে 

স্বতই প্রতিবিধানও নামিয়৷ আসে। বায়ুমণ্ডলের 

তাপ-বৈষম্যই তো। সমতা-বিধায়ক প্রচণ্ড ঝঞ্চাসহ, 

স্থগীতল বর্ধণের হেতু হইয়া থাকে । বিব্দমান 

উন্মত্ত সম্তান্গণের অস্থর-বীর্ষকে নিজ্জিত করিয়া 

সংসারে সুখ-শান্তি বিধান করিতে বিশ্বজননীর 

প্রকাশও পুনঃ পুনঃ হইয়। আসিতেছে--হইবেও 
চিরকাল । 

অহঙ্কার-মত্ত এবং মমতান্ধ পুত্রকন্যাগণ 
সংসারের যাবতীয় শুভকে সবলে নির্বাঘন দিতে 

বন্ধপরিকর হয়,_-উঠিয়] পড়িয়া লাগে, যাহাতে 

এই সমাজ হুইয়া দীড়ায় একমাত্র তাহাদেরই 
যথেচ্ছ ভোগক্ষেত্র ৷ শান্তিপ্রিয় শিষ্টজন নির্যাতিত 

হইতে থাকে--সর্বপ্রকার সৎ ও কল্যাণ উহাদের 

উৎপীড়নে সাময়িক স্তব্ধ হইয়৷ পড়ে। স্থির 

প্রারস্তকাল হইতেই এই ধারা চলিয়৷ আমিতেছে। 

আবার ইহাও ততোধিক সত্য যে, এক্সপ 

ছুরধ্ধোগের চরমাবস্থাই সন্তান-ছুঃখহারিণী 

জননীর কৃপা-দৃষ্টিকে বারবার আকর্ষণ করিতে 

পারিয়াছে। জগৎপালিনী মাতৃশক্তির ইহাও 

এক বিন্ময়কর লীলা । বুঝি তিনি ইচ্ছা! করেন, 
তাহার সম্তানগণ তেজস্বী, বীর এবং সংগ্রামক্ষম 

হউক সকলে, _বন্থুন্ধর৷ হউক বীরভোগ্য।। 

কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুকে বশীভূত করার 

পরেও কিস্তু দুর্ম্দ আরও দুই শক্রর নিরন্তর পীড়ন 

মাযকে বিপর্বস্ত রাখে অন্ুক্ষণ। একটু বিচার 

করিলে দেখা যাইবে, অন্তান্তদের অপেক্ষা 

শেষোক্ত এই ছুই শক্রর তাড়নাতেই জীব 

সর্বাধিক অশান্তি ভোগ করিয়৷ থাকে-_বাষ্টি ও 



আশ্বিন, ১৩৯২ 

সমষ্টি-জীবনে উভয়তঃ। দূর্ধধ এই অরিছয়ের 

নাম অহঙ্কার ও মমত্ব_আমি' এবং "আমার" । 

সংগ্রামে ইহাদিগকে পরাভূত করিতে হইলে 
আত্মশক্তির উদ্বোধন-মূলক সাধনায় তৎপর 
হওয়া ছাড়া উপায়াস্তর নাই। এ সাধনবলে 

উদ্বোধিত আত্মশক্তিরই আর এক নাম মাতৃবল। 
মাতৃবলে বলীয়ান সন্তান অনায়াসেই 'অহ্ং ও 

'মমত্ব'-বূপ দুর্জয় অন্রকে বিনাশ করিয়। 
দেবত্বের স্বাধিকারকে ফিরিয়া পাইতে পারেন 
_-ঘুগে যুগে ইহাই তো ইতিহাসে প্রত্যক্ষ 

হইতেছে। 

মার্কগডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্মোর মধ্যম 

ও উত্তরচরিত্রে মেধ! খধি একটি অপূর্ব ইতিহাস 

বর্ণনা করিয়াছেন-_যাহা! সকল যুগের মানুষের 

পক্ষে অমর জীবন-দর্শনও বটে । খধি-বধিত সেই 

কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বূপ-বেখা। হইতেছে : 
দেবতা ও অস্থরের দীর্ঘ কলহ। অন্থরগণ 

দেবভ্রাতাগণকে সহা করিতে পারে না। 

পরিণামে যুদ্ধ এবং যুদ্ধে অস্থরদেরই বিজয়। 

পরাভূত দেবতারা অস্থ্রাধিপতি মহিষাস্থরের 
নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জর হইয়া অসহায়ভাবে 
পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। স্বর্গ হইতে 
নিরাকৃত দেবগণ শ্রীভগবানের শরণ লইলেন। 

ভগবদ-অন্থ্গ্রহে দেবতাদের প্রন্থপ্ত আত্ম- 
শক্তি জাগ্রত হইল, সকলের অন্তর-উৎ্লা রিত 

তেজংপুঞ্জে গঠিত হইয়াছিল এক অনিম্দ্য-হুন্দর 
মাতৃমৃতি। “সমস্ত দেবানাং তেজোরাশিসমুস্তবাম্ 
জননী ছুর্গার সেই আবির্ভাবে মহিষান্থ্র-গ্রপীড়িত 
দেবতাদের আনন্দের অবধি ছিল না। অতঃপর 

শুরু হইল প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেব-খধি-বন্দিতা 

সিংহবাহনা দেবী অবলীলাক্রমে অন্থরগণের দেহে 
অস্ত্রনিক্ষেপ ছ্বারা উহ্থাদদিগকে ধরাশায়ী করিয়া 
ফেলিলেন। অস্থর শক্তির পরাভবে এবং দেব- 

শক্তির পুনর্জাগরণে যুদ্ধ কিন্তু তখন আর যুদ্ধ 
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থাকে নাই--রূপ নিয়াছিল এক আনন্দমুখর 
মছোৎসবের | 

'অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে । 

বদঙ্গাংস্চ তখৈবান্যে তন্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎ্সবে |? 
সেই বিপুল সংগ্রাম, ক্রমে বিপুলতর বেগে 

ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইল । স্বয়ং অন্থ্রাধিপতি মিজগণ 
মহ নি:শেষে ভূপাতিত হইল। দেবী ছুর্গার 
খড়গাঘাতে মহিযান্থুর ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী 

হইয়াছিল। জীবিত অন্থ্রসৈম্তর৷ হাহাকার 

করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল এবং 

দেবতারা মকলে মহোল্লামে বিজয়োৎনবে 

মাতিয়া উঠিলেন। খধি-মুনি-দেবতাদের দ্বারা 
স্তত হইয়া দেবীও অপ্রকট হইলেন, _সম্তানবৎসলা 

জননী আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন বিপদ্কালে 

স্মরণ-মাত্রেই তিনি পুনরাবিভূ্তা হইবেন এবং 
মহাঁবিপদ্ তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হইবে । ভিবতাং 
নাশয়িস্তামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ |, 

দেবগণ হ্ৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত নিরঙ্কুশ শাস্তি তাহাদের ভাগ্যে ছিল ন!। 

বহিঃশক্র বিনষ্ট হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু গোপন 
শত্রুতা তীহারদ্দের জন্য আরও অপেক্ষা করিতে- 

। উক্ত দেবীমাহাত্ম্যের উত্তরচরিত্রে মুখ্যতঃ 
সেই কাহিনীই বিশদ বিন্যন্ত। শুস্ত ও নিশুস্ত 

নামক অস্থুর ভ্রাতৃঘ্বয় দেবতার্দিগকে নানাভাবে 

বঞ্চনা করিতে শুরু করে। উভয় ভ্রাতার দৌরাত্্যে 

দেবগণ পুনরায় ন্বর্গাধিকার হারাইলেন। প্রবঞ্চিত 

দবেবগণ জননীর পূর্ব-আশ্বাস স্মরণ করিয়৷ একাস্ত- 

চিত্তে মাতৃ-আরাধন। করিবার জন্য নগাধীশ 

হিমালয়ের ক্রোড়ে প্রস্থান করিলেন এবং নিভৃতে 

মহামায়ার আরাধনায় রত হইলেন। আশ্চর্য 
মধুর ছন্দে মাতৃ-স্ততি রচন! করিয়া তাহারা আকুল 
কণ্ঠে উহা গাহিতে থাকিলেন,_-কিস্তু প্রত্যক্ষতঃ 

কোন কিছুর জন্য কামনা! ছিল না তাহাদের এ 

স্তবমালায়। শুধুই মাতৃমহিমা ও মাতৃত্বরূপকে 
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বাঙত্রয়ী কর। হইয়াছিল স্থললিত সেই স্তোত্রে_. 
আর নুম্পষ্ট ভাবায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত 
হইতেছিল “নমো নমঃ | দেবগণের হ্ায়-উৎ- 
সারিত এ 'নমে। নমঃ? উচ্চারণ যেন তীহাদের 
সকল 'আমি আমার” বোধকে বিনত করিয়। 

মাতৃপদে পুষ্পাঞ্চলিম্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। 
জলধার] উধর্ব হইতে নিয়ে প্রবাহিত হইয়! থাকে 
-করুণাধারাও সেইরূপ বিনতচিত্তে--যেখানে 

'অহং'-এর উন্নত টিপি ধুইয়া মুছিয়া ভ্রব হইয়। 
মাটিতে মিশিয়! গিয়াছে, সেখানেই প্রবধিত হয়। 

নমঃ শবের নিহিত তাৎপর্ার্থ হইতেছে-_ 

"মম । আমার নহে” “আমি নহি" এইকপ 

স্োতনাই ছিল দেবতাদের কণ্ঠোদ্গীত সেই 
স্তবের প্রতি গমকে। 

অতিসৌম্যা বিগ্ারূপিণী তিনি,_আবার 

ঘোর অবিষ্ারূপেও সেই তিনিই অতি ভীষণা। 

জগতের আশ্রয়র্ূপিণী সর্ববিরামদ্দায়িনী তিনি,_ 

সকল কৃতিরূপা ক্রিয়্ারপেও তিনিই । সেই 

সর্বময়ী জগজ্জননীকেই দেবতার প্রণাম জানাই- 

তেছিলেন বারবার--উদ্দার স্ুুম্পষ্ট “নমো নমঃ, 

ব্যঞ্জনাসহ। সোচ্চারে গাহিতেছিলেন : 

'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতান্তট্ৈ নমো নমঃ । 

নমে৷ জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যে কত্যৈ নমো নমঃ |” 

নিরহক্ত দেবতাদের সেই আকুল প্রার্থনায় 
জননী দুর্গ পুনঃ প্রকট না হুইয়। পারেন নাই,_. 

দেব-সম্তানগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। 
খধি মেধা সেই কাহিনীই সবিস্তার বর্ণনা 
করিয়া শুনাইয়াছেন উল্লিখিত দেবীমাহায্সোর 

অবশিষ্টাংশে । অপরাজিতা জগদগ্থিকা বিচিত্র 

তাবে ও ভঙ্গিতে নিজেকে ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে 

অন্থর-অন্থচরগণকে নিধন করেন)-_অবশেষে 

নিশুষ্ভকে ও শুস্তকেও চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করিয়া 

দেবশক্তিকে জয়ী করিয়াছিলেন । হৃষ্টিতে শাস্তি 

ও কল্যাণ এইভাবেই ফিরিয়া আসমিয়াছিল। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--চম লংখ্যা 

পুমরায় পুণ্য বাযু বহিতে লাগিল, হর্ধ উজ্জবলতর 
কিরণ ঢালিতে থাকিল--পুত যজ্ঞাঞ্মিশিখ। সর্ব- 

দিকে উৎপক্গন অমঙ্গলস্থচক সকল কোলাহুলকে 
প্রশমিত করিয়া শান্ত ও সৌম্যভাবে আবার 
জ্বলিয়। উঠিল । 

“ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সু-প্রভঃ অভূদ্দিবাকরঃ। 
জজলু: অগ্য়ঃ শান্তা: শাস্তদিগজনিত্বনাঃ ॥' 

পুরাণকার যে অসামান্য কুশলতার সহিত 

দেবীমহিমা খ্যাপনের প্রসঙ্গে দেবত্বের প্রৃতিষ্ঠা- 

কৌশলটিও শিখাইতে প্রয়ানী হইয়াছেন, তাহা 

বাস্তবিকই সর্বকালের সকল সমাজের জন্ত 

অন্ধকারে আলোক বতিক স্বন্ধপ। মহিষান্থুর 

সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বধ হইলেও দেবতাগণের ছুঃখ- 

দুর্ভোগ পূর্ণ নিরারৃত হইতে কিন্তু আরও বিশেষ 

কিছুর অপেক্ষা ছিল,__জগাত্বার প্রভূত অনুগ্রহ- 

ভাজন হইয়াও নিরুদ্ধেগে শাস্তি-সম্পদ্ লাভ 

করিবার জন্য কঠিনতর সাধনার প্রয়োজন 

হইয়াছিল তাহাদের । আবশ্তক হইয়াছিল, 

অহঙ্কার ও মমত্বকে নিঃশেষে মা তৃচরণে মমপ্পণ 

করিবার। 

সমষ্টিজীবনে যাহা সত্য, ব্যহির ক্ষেত্রেও 

তাহাই । মহিযান্র-বধের নিশ্চিত্ততা দেবতাগণকে 

আত্মপ্রসাদ আনিয়! দিয়াছিল, কিন্তু সাধকোচিত 

চৈতন্য আনে নাই। বাহিরের বাধা দূর হইলেও 

অন্তরের গভীরে লুকানো সংস্কার অস্মিতা ও 

আসক্তি গোপনশক্রতা করিয়াই চলিতেছিল। 

উহ্ারা এইরূপই করিয়৷ থাকে সকলের বাক্তি- 

জীবনেও । শ্ুন্ত ও নিশুস্ভ গ্রতোকের জীবনেই 

স্থযৌগ-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া! ওত পাতিয়। রহিয়াছে। 

মায়ের কপাতে আমাদের সংপার-সথখ ও 

সামাজিক প্রতিষ্ঠা্দি বাধামুক্ত হইয়াছে, ্বর্গায 
বৈভব আমার্দের করমুটিতে, সাধিক ক্ষমতা 

আমাদের অধিকারে--এইকপ অহন্কৃত আত্মঙ্গীঘা 
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হখনই পাইয়া বসে, তখনই চমক ভাঙিয়া যায়! 
শুস্ত ও নিশুস্ত ততক্ষণে উছাদের যথেচ্ছ তাগুবে 
জীবনকে বিপর্যস্ত ও লগ্ু-ভণ্ড করিয়া তুলে! 

কেবল পুরাণে নহে, প্রতি সমাজে ও ব্যক্তিতে 

ইহাই চিরস্তন প্রত্যক্ষ ঘটনা । পুরাণ তাই 

চিরপুরাতনই বটে,-মানবের জীবনপুরাণ । 

গুরু-কৃষ-বৈষ্বৰ তিনের দয়ার পরেও আমাদের 

ঈপ্সিত শাস্তি বহুদূরে থাকিয়। যায়) “অনিচ্ছন্্পি 
বলারদিব নিয়োজিতঃ--অনিচ্ছা সর্থেও কে যেন 

ঘাড় ধরিয়া আমাদিগকে সংসারের কদর্ধপথে 

চালনা করে, ছুঃখের স্বপ্রে বিনিদ্ত্র রাখে । 

দেবীমাহাত্ম্যের এই উত্তরচরিত্র অতিশয় 

গহন এবং গভীর ব্যঞ্রনাময়। শুস্ত-_-অস্মিতার 

প্রতীক। বিচিত্র সংসার-_-ধন-জন গৃহ, বিত্ব- 

প্রতিষ্ঠা-খ্যাতি, শরীর-বূপ-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিচিত্র 

শোভাময় এই বিশ্ব জুড়িয়া কেবলই 'আঙি”। 
'আমি" আমি-ইহাই অন্মিতা। যে শুন্ভ ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন এই শুস্ত শব, উহারও তাৎপর্বার্থ 

শোভাময়ই বটে ! নিশ্তস্ত হইতেছে মমত্ববুদ্ধি__ 
আসভি--আমার' আমার ভাব। যেখানে 

“আমি সেখানেই আমার? । আমি, ও 
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আমার -শুস্ত ও নিশুস্ত পরস্পর সহোদর। 

“আমি ও আমার"রূপ শুস্ত-নিশুস্তকে পরাভূত 

করিতে না পারিলে ব্যক্তিজীবনে কিংবা! সমাজ- 

জীবনে স্থায়ী শান্তি দূরপরাহত। ইহারই জন্ত 
আমাদের একান্ত গ্রয়োজন হ্ব-ম্ব হৃদয়ের নিভৃতে 

প্রসন্ন মাতৃ-আবিত্তাবের | 

শরতের নীল আকাশে নিরবচ্ছিন্ন আলোক- 

বিস্তার থাকে না। মাঝে মাঝেই মেঘের 
আনাগোনা চলিতে থাকে, মেঘ ও রৌজ্রের এই 
্বন্ঘ, প্রশান্ত গগনকে ক্ষণে ক্ষণে অনুজ্জ্বল করিয়া 

তুলে! কিন্তু আকাশের এই শ্লানরূপকে-- 
নিরাশার ছায়াটিকেই মাত্র না দেখিয়া, প্রেরণা- 
দায়ক উহার অপর দ্রিকটিকেও আমরা দেখি না 

কেন? ভাসমান পু্জ পুগ্ত মেঘমাল। পুরাণোক্ত 
সেই দেবতা-কণ্ের প্রার্থনা-ধ্বনিকেও বহন করিয়! 

ফিরিতেছে।. উহারই অন্থুরণন আমাদের হ্বাদয়- 

তস্ত্রীতে বাজিয়া উঠুক : 
“দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রলীদ 

প্রসী্দ মাতর্জগতো হখিলগ্ঠ | 

প্রসীদ্ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং 

ত্বমীস্বরী দেবি চরাচরশ্য ॥” 

'“াদা, জ্যান্ত দংগণর পজা দেখাব, তবে আমার নাম । তুমি জাম কিনে জাস্ত দৃগণা মাকে বে 

দিন বাঁসয়ে দেবে, সেই দিন আন একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আম দেশে যাচ্ছি না। যত শণরর 

পারবে-_।." 
মা-ঠাকরুন 1ক বচ্তু ব্বাতে পারাঁন, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে । ভায়া, শান 1বনা জগতের 

উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শাঁন্তহশীন কেন ?-_শীল্তর অবমাননা সেখানে বলে । 

মা-্ঠাকুরানশ ভারতে পুনরায় সেই মহাশান্তি জাগাতে এসেছেন তাঁকে অবলদ্বন করে আবার সব গাগা দৈতেয়ী 
জগতে জন্মাবে। দেখছ ক ভায়া, ভ্রমে সব বুঝবে । এইজনা তাঁর মঠ প্রথদে চাই ।*"আমেরিকা ইওরোপে 
1ক দেখাছ?--শাস্তর পূজা, শান্তর প্জা । তব; এরা অজানতে পৃজা করে, কামের গ্বারা করে। আর বারা 

[বিশংগ্ধভাবে, সাস্বিকভাবে, মাতৃগাবে পূজা করবে, তাদের কখ কযা নাহবে। আমার চোখ খংলে যাচ্ছে, 

খিন দিন সব বুঝতে পারাঁছ। সেইজন্য আগে মায়ের জনয মঠ করতে হবে । আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, 

তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার ক ? 

' জ্যামণী বিষেকানম্শ 



আগমনী 
স্রীনীরেজ্রনাথ চক্রবর্তী 

'আনম্দমেল।'র সম্পাদক । সাহিত্য আকাদেনশী, আনন্দ পুরস্কার এবং কলকাতা 'বিগ্বাঁবদ্যালয়ের 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার ছাড়াও তারাশঞ্কর স্মাত, উদ্টোরথ ও শিরোমাঁশ 
সাহত্য-সম্মানে বিভূঁঘত বশপ্বী কাব ও প্রাবাজ্ধক ৷ 

বেলার ভেল! যেভাবে 

হুঃখের নদীতে ভাসতে-ভাসতে একসময় 

ববর্গলোকে গিয়ে ঢুকেছিল, 
ঠিক সেইভাবেই 
অন্ত নৈরাশ্টের মধ্যে ভাসতে-ভামতে এখন 
অলৌকিক এক আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে 
ঢুকে পড়েছে আমাদের এই 
তুঃধী নগর কলকাতা ৷ 

তার মাথার উপরে 

কালো কুচ্ছিত মেঘগুলে! এখন 

রং পালটে 

একটু একটু করে সাদ! হয়ে যাচ্ছে । আর সেই 
মেঘের কানা উপচে 

কলকাতার বাড়িঘর আর রাস্ভাঘাটের উপরে 

ঈশ্বরের হাসির মতন আলো! । 



স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ প্রাপক £ প্রীগ্রমদাদাস মিত্র ] 

[ ১] 

ও নমো! ভগবতে রামকৃষ্ায় 
কাশ্মীর 

কানন বল ( বৃহস্পতিবার ) 

পৃূজনীয়েযু-_ 17. 4. 90 
শ্রীনগর হইতে এ পথে আজ চারি দিন হইয়াছে । কিয়দ্বং€রে কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান 

আছে, নাম-_মার্ণড, বৈরিনাগ, অনস্তনাগ ইত্যার্দি। সেসকলস্থান দর্শনের জন্ত যাইতেছি। 

সমুদয় দর্শন করিয়া ১০/১৫ দিনে পুনঃ শ্রীনগরে পৌছিব। আপনার প্রেরিত পত্র পাইতে বিলম্ব 

হইবে। 

কি হম্দর স্থান হইয়া যাইতেছি--তাহা বলিতে পারি না। প্রককাতির কি গান্ভীর্ধ্য ! 

কি পবিভ্র ভাব! চতুষ্পার্থ্ে হিমালয়ের শুভ্র শিখরে বেষ্টিত এক অতীব চমত্কার ফল ফুলে 

সরোবরে শোভিত উপত্যক। ভূমি। পর্বত প্রদেশের পবিভ্রতার কথা কি লিখিব? যদিও পবিত্র 
হৃদয়ের জন্ত সকল স্থানই পবিভ্র, তথাপি এ সকল স্থান দর্শন করিলে যে পবিন্র ভাবের আরও 

বৃদ্ধি করে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে, যে কেবল দেশ কালের সৌনার্যের জন্য ভ্রমণ করে 
যথার্থই তাহার বিশ্রাম সপ্ত ভূবনেও নাই। এ নকল কথা শীন্রই আপনার নিকট স্বমুখে শুনাইবার 

ইচ্ছ। রহিল। বোধ হয় বর্ধার আরস্তে ও ...দিকে যাত্রা করিব । একথ! কাহাকেও জানাইবেন ন!। 

গত পত্রে আপনাকে যাহা লিখিয়াছি তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নে, কিন্তূ কি 
করিব? বালকের পত্র এইক্ষপই হুইবে। ক্ষমা করিবেন । পত্র লিখিতে জানি না। আমার 

বোধ হয় নিধিবদ্ব দেশভ্রমণই সর্ববতোভাবে শ্রেয়ঃ | প্রকৃতি বিশেষে সত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে পারে । 
তিব্বত ভ্রমণে চিত্তের অবস্থা জানিতে পার! যায় ও পরীক্ষ1 হয়। তিব্বতে আমার মনে আছে 
গত বৎদরই একদিন একাকী চলিতে চলিতে জলাতাবে তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। সে 

অবস্থাতেও এক অপূর্ব আনন্দ অন্ভব করিয়াছিলাম। এ অবস্থা! ৩ বখসরে তিন দিন ঘটিয়াছিল। 
তদ্দেশের সে গভীর পবিত্র ভাবে ডুবিয়া কিছুই মনে থাকিত না। অথবা ভ্রমণে নিরস্ত করিতে 

পারে না। 

সংস্কৃতি তিববতকে “উত্তর কুরু" কহে লিখিয়াছেন। আমি দয়ানন্দের কোন গ্রন্থে 
€্রিবীষ্টপ” কহিতে দেখিয়াছি, আর্যদের আদি নিবাস ছিল। সেদেশের লোক আধ্যরদের “ফাফ.পা” 

কহে, আর আমাদের বড় ভক্তি করে । আমাদের সকল প্রকার দেবদেবীর পৃজা করে। শাস্ত্রে 

বড় বিশ্বীম। সদ! পাঠ করে। মঠস্থ ব্যক্তিদের আর কোন কম্ম নাই। যে লকল নিয়ম আছে 

তাহার একটি লঙ্ঘন করিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ দৌষ করিলে একেবারে মঠের বাহির 

করিয়া দেয়। 

তিব্বতের রাজ। লাহম। (লাম। )। লাহম। (লাম! )- যাহারা অধিক উন্নত। কয়েক 

শ্রেণীর আছে। গপ্রবর্থকদের “ভাবা” কহে । তিব্বতের সমস্ত আয় মঠাদিতে ব্যয় হয়। এখনও 
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জাতিন্মর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথার্থই অতিপয় পুণ্যতৃমি। কোন প্রকার উপ্রব শুন্য । 
সে যাহা হউক এক্ষণে কোন নিবি স্থানে বস । না বসিলে আর উপায় নাই। নবেস্্রনাথের 
আজ। শিরোধার্য, তাহাই কর্তব্য । এ সকল কথা তীহাকে কিছু লিখিবেন না। এক্ষণে 

তিনি কিছুদিন গাজীপুরে থাকিবেন। আমিও শীত্র পৌছিব। পাওহারী বাবার কথ অনেক 

লিখিয়াছেন। তিনি এক অন্তুত যোগী, আপনার কি সাক্ষাৎ হইয়াছে । ইতি-_ 
সতত আশীর্বাদাকাজ্ষী 

গাজার 

আপনি ৬কাশীধামে বাস করেন ও নানাপ্রকার সাধুমহাজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন 

এবং শান্ত্রাদি অনেক দেখিক্াছেন। অতএব কৃপা করিযক্কা এ দাসকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন। 

অবশ্য অবশ্য ; দেখুন কদাচ ভূলিবেন না। সরা আশীর্বাদ করিবেন। ৬বিশ্বনাথের ধ্যানকালে 

যেন এ দ্ামকে না৷ ভূলেন । আমার এ প্রার্থনা পূরণ করিবেন । আর অধিক কি লিখিব? আপনার 

অনুগ্রহ আমি ভুলি নাই। 

এতদ্দেশীয় ক্রাহ্ষণ পণ্ডিত লোগোন অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণব । এখানে যে সকল দেবীর 

স্থান আছে তথায় একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া এমন মধুর কণ্ঠে চণ্তীপাঠ করে, আহ! 

সে তাৰ বড় স্থন্দর। কাশ্ীরের কথ। আর বিশেষ কি লিখিব, আপন জানেন। আজকাল এখানে 

শীতের লাঘব হইয়াছে । স্বাস্থ্য অতি উত্তম, সকল প্রকারে অনুকূল । 

প্রীনরেন্দ্রনাথ বাবাজীর কোমরের বেদম! কেমন লিখিবেন । আজ ২/৪ দিন হইল আমি 
তাহার ২ খানি পত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাহার শরীরের কথা আমাকে কিছু বিশেষ কিছু লিখেন 

নাই। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আর সকলকে প্রণাম জানাইবেন। 
প্রীনরেন্র বাবাজী যদি কিছুদিনের জন্য এ সকল স্থানে আসিয়া থাকেন ত তাহার 

শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থাকর হইবে । যাতায়াতে বড় সুগম । আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্ত 

তিনি কিছু বলেন নাই। 

আমার ছুর্ভাগ্য আপনাকে এমন পত্র লিখিতে পারিলাম না যাহাতে সকল কথ স্পষ্ট 

হবায়ঙ্ম হয়। তজ্জন্য ক্ষম| করিতে হইবে। যতদিন না পৌছাতে পারি, ততদিন যেবূপ মনে 
হইবে লিখিব। 

যেরূপ একখানি ভিগবদ্গীতা” গুটকা কেবল মূল আমি আনিয়া ছিলাম ঠিক সেরূপ এক- 

খানি মুন্বাই (বোম্বাই ) ছোট গীতা এ ঠিকানায় পাঠাইবেন। গঙ্গা! বিষ্ণুর ছোট গটকা মূল 
গীতা । নিবেদনামতি-_ 
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ও নমো ভগবতে রামকঙ্তায় 

গাজীপুর 

7৬1৪, 1890 

পূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহত্র সহত্ত প্রণাম 

দাসের এখানে পৌছিয়া ২ দিন হইয়াছে, সে দিন দিলদারনগর ্রেশনে সমস্ত রাত্রি 

থাকিতে হইয়াছিল। তথা হইতে রাত্রি ৫ ঘটিকার ট্রেণে তারীঘাটে আসিয়াছিলাম | দিলদার- 
নগর ষ্রেশনে প্রাতঃকালে যেমন উঠিয়া বসিয়াছি, দেখি দানের সম্মুখে আপনি শয়ান |! নিশ্চিত 

হইয়াছিলাম যে আপনি আসিয়াছেন। কিভ্রমম! আপনি কি জানেন? ইহার কারণ কি? 

দাসের বোধ হয় কেবল অতিশয় ন্েহ ও সংসর্গেই এপ ভ্রম হয়। 

গতকল্য পাওহারী বাঁবাজীর আশ্রমে ছিলাম । তাহার বাণী শ্রবণে রুতার্থ হইয়াছি। 

তিনি সাক্ষাৎ বিনয়ের মৃতি। এমন বিনীত ভাব আর কোথাও দেখি নাই । বাবাজী এ দাসের 
প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন । তাহার দাস ও সরকার? ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাষণ নাই। 

আমাদের নরেন্দ্র স্বামীর বহু প্রশংসা করিলেন । বাবাজীর নকল কথা ত আপনি বিদ্দিত আছেন । 

আমি আর কি লিখিব। 

পাওহারী বাবার কথা শ্রবণে দাস কৃতার্থ হইল । কথ শুনিলেই তাহার দর্শন হয় । 

তাহার দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। 
বহুকাল পরে গতকল্য দাসের শরীর ব্যাপিয়া বেদন। ও জর হইয়াছিল। একদিনের 

জবেই পেটে সেই পুরাতন প্লীহা দেখা দিয়াছে । এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ আছি। এজন্য ২/৩ দিন 

এখানে থাকিতে হইল । আজকাল এখানে খুব আধি ও ঝড় হইতেছে । শরীর সম্পূর্ণ স্স্থ ন| 

হইলে যাইতে পারিব ন।। 
আপনার ওখানে ত গরম কাহাকে বলে জানিতেই পারি নাই। আপনার সৎদঙ্গের 

কথ! মনে হইলে দ্রাসের মনে এক বিমল ভাবের উদয় হয়। এ দাগকে কাচ ভুলিবেন না,আর 

সদ আশীবরাদ করিবেন । 

শরীর অসুস্থ হইবার কারণ বৌধ হয় কেবল পুবে হা ওয়া ও অত্যন্ত গ্রীষ্ম। তত্তি্ন আর 

অন্য কোন কারণ দেখিতেছি না । কিছু চিন্তিত হইবেন না। বোধ হয় আর বেশী বাড়িবার 

সম্ভাবন নাই। 

বাবাজীর আশ্রমটি বড় শান্তিময় । কল্য রাত্রি তথায় ছিলাম । আশ্রমের নিকট একটি 
গ্রাম আছে। তাহার আশ্রমে রাত্রিতে কেহ থাকিতে পায় না। বাবাজীর কাছে ২/৩ দিন 

থাঁকিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছি। স্ৃতরাং থাকিতে হইল। শরীরও কিঞ্চিৎ অন্স্থ। এক্ষণে 
পেটের প্লীহার স্থানে অল্প বেদন। বুঝিতেছি। 

এখানের শ্রীযুক্ত গগন বাবু ও শ্রীদতীশ বাবু যথার্থই অতিশয় উদার প্ররুতির লোক। 

এক্ষণে গগন বাবুর বাড়ীতে আছি। আপনি বরাহনগর হইতে কোন পত্র পাইয়াছেন কি? অদ্থ 
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আমি একথানি পত্র দিলাম । বোধ হয় তাহার উত্তর পর্য্স্ত এখানে আছি। আপনি যদ্দি পারেন 

শীঙ্জছই একখানি পত্র লিখিবেন। কিমধিকমিতি ।-_ 

[ নতীশ বাবুর ঠিকানা £-."] আপনার চিরাম্থগত দাস 
গঙ্গাধর ৷ 

পুঃ-আপনার কাছে আমি অনেক শিক্ষা পাই এবং সদাই শিক্ষা দিবেন। আর 

আশীবর্ধাদ করুন যেন তদম্ুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে পারি ।".আপনি কেমন আছেন? আপনি ধন্ত | 
শত সহ ধন্ত। আপনি সদ! সববদা সেই প্রাণনাথকে হৃদয়ে দেখিতেছেন, মে বিমল স্থখের 

ভাগী এই দ্ানকেও করিবেন । নিবেদনমিতি ।--যদি ২/৩ দিনের মধো পত্র আসে ত লিখিবেন, 
নহিলে নহে। (শরীর নুস্থ হইলেই যাইব) আজিকার রাত্রি ও কালিকার রাত্রি থাকিতেই 
হইবে। শরীর অন্থস্থনা হইলে এই ছুই রাত্রি থাকিয়া চলিম্া। যাইব। আমার অসংখ্য গ্রাণাম 

জানিবেন। 
দাসানুদাস-_গ্রা্াথর 

[ ৩] 

ও নমো ভগবতে রামকঞ্চায় 

গাজীপুর 

০/০ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
গোরাবাজার *****081] 

29. 5, 90 

পৃূজনীয় মহাশয়ের চরণে সহম্র সহত্ত প্রণাম-_ ্ 
অন্য ৩ দিন হুইল দাসের অত্যন্ত জর হইতেছে। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বেলা 

১২ ঘটিকার সময় আসে, অত্যন্ত শীত ও কম্পের সহিত । এ কি [0001028 ? সর্ব শরীরে 

বেদনা হয়। এক্ষণে ভোগের কিঞ্চিৎ বিরাম হইয়াছে মাত্র, বিলক্ষণ জর আছে। আপনাকে 

লিখিয়া কেবল চিন্তিত করা । কিন্তু না লিখিয়৷ থাকিতে পাবিলাম না । কিরূপে যে পত্র 

লিখিতেছি তাহা আর কি বলিব। বড় দুর্বণ করিয়া ফেলিয়াছে। যাহ! হোক ভাল হইয়াছে, 

একবার ত ভোগ ছিল। কল্যকার দিন দেখিয়া চিকিৎসা না করিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন 
হইয়াছে-_-ইহারা বলিতেছেন । আপনি শারীরিক কেমন আছেন? আপনার চিরাহ্থগত এ 

দাসকে কদাচ ভুলিবেন না । দাসকে শীঘ্রই আপনার শুত সংবাদ দিয় সখী করিবেন। আর কি 

লিখিব। শরীর কাহিল, কিছুদিন ভোগাইবে। অতএব আরোগ্য ন৷ হইলে কোথাও যাওয়া 

অনস্ভব। আপনার হস্তাক্ষর পাইলে দাস অত্যন্ত আনন্দিত হইবে । 

| _ দাস গলাধর 
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[ প্রাপক £ ব্রহ্মচারী বৃঞ্ধচৈতন্য, যান পরে গ্বামশ ভাঙ্বরানন্দ । ] 

শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ 
উদ্বোধন কার্যালয় 

১নং মুখাঞ্জি লেন, বাগবাজার 
কলিকাতা । 

প্রিয় বুদ্ধচৈতন্য, 10. 8. 25 

বহুদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সখী হইয়াছি। তোমার্দের ওখানকার সমুদয় ব্যাপার 

বহুদিন হইতে সমুদয় জানিয়া আপমিতেছি এবং আমরাও সময়ে সময়ে বিচলিত হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ইচ্ছায় পরিণামে ভালই হইবে এই বিশ্বামে অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের কোন কাজে 

প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বা কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার লময় রীতিমত আত্মপরীক্ষা করা উচিৎ । 

ভাবা উচিৎ, যে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিম। প্রচারের জন্য কায করিতেছি অথবা নিজেদের কোন 
প্রকার সুন্ স্বার্থের প্রেরণ! আমাদিগকে এইরূপ কার্য করাইতেছে। এইবূপ বিচারপরায়ণ 

হইয়া! শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে সদাসর্ববদ] দৃষ্টি রাখিলে তিনি কখনও বেতালে পা পড়িতে দেন ন| [1] 
বাস্তবিকই কার্য্যের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় । মেধ অনেকটা 

কাটিয়া গিয়াছে জানিয়। স্থুখী হইলাম । ওখানকার লোকের প্রকৃতি যেবূপই হউক আমাদিগকে 

যথাসম্ভব তাহাদের ভাল দিক দেখিতে হইবে এবং নিজেদের সাধন ভজন ও চরিত্রবল তারা 

প্রমাণ করিতে হইবে যে আমর! যথার্থই ভগবান রামকষ্জদেবের আদর্শের অন্থদরণ করিতেছি। 

সর্বদাই যেন আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি থাকে । আমাদের মূল মন্ত্র স্বামিজী কথিত “আত্মনো! 
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” এটি যেন কখনও ভল না হয়। তথা হইতেই আমাদের সকল কল্যাণ 

হইবে । এবং যাহার। না বুঝিয়। এক্ষণে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহারাঁও বুঝিতে পারিলে ক্রমশঃ 
মিত্র হইয়া দাড়াইবে। 

মঠে মহাপুরুষ মহারাজ এবং পুরীতে শরৎ মহারাজ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। 

আমার শরীর কিছু খারাপ হওয়ায় আমি কিছুদিন হইতে উদ্বোধনে রহিয়াছি। তুমি আমার 
ভালবাসাদি জানিবে। এবং বিদেহানন্দ ও সোমেশ্বরানন্দকেও জানাইবে। নৃতন বাটীর কতদূর 
হইল জানিতে বাসন! [1] আগামী ৪9651-এ বেলুড় মঠে রামকুষ্খ-মিশন-মহাসম্মেলন হইবে। 

তাহাতে আমার্দের সকল কেন্দ্র হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইবে। বিস্তারিত 
বিবরণ শীজ্্র ছাপান পত্রে জানিতে পারিবে । ইহাতে প্রায় দেড় হাজার টাকা খরচ হুইবে। 

তোমাদের ওখান হইতে এ উদ্দেশে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পার তাহ। হইলে 
ভাল হয়। সকল কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হুইয়া যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান করিতে 

পারে এবং মিশনের আদর্শ বুঝিয়। তদন্যায়ী কার্য করিতে পারে এবং সকল কার্য্যগুলি প্রণালীবনদ্ধ 
সবশৃঙ্খলভাবে চলে এবং কার্যের আরও প্রসার হইতে পারে তাহার জন্য এই উদ্ম। 

এখানে প্রতিমা করিয়া শ্রীপ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে । সম্প্রতি পুণিয়া জেলার 
আরারিয়া মহকুমায় কলেরা [২০15£ হইয়াছিল। তথায় একটি নৃতন কেন্দ্র খুলিবার আয়োজন 
চলিতেছে । তোমরা] যদি মধ্যে মধ্যে উদ্বোধন" প্রবুদ্ধ ভারতঃ প্রভৃতিতে প্রবন্ধ পাঠাও তবে 
তাল হয়। সোমেশ্বরানন্কে এ বিষয় বলিও। ইতি-_ 

তোমার শুদ্ধাজন্ন। 



শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী 
ত্বামী গম্ভীরানন্দ 

গত ইই মে ১৯৬৫ নরেচ্দুপুর রামকৃফ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃফ-মাঞ্দির়ের দ্বারোগ্বাটন অস্তে সমাগত 

ভন্ত নরনারণী ও সাধৃমণ্ডলখর উদ্দেশে প্জ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের আঁভভাষণ-- 
টেপবেকড থেকে অনীলিখিত। 

শ্ীরামরুষ্তেরে আগমন হয়েছিল বিশেষ 

প্রশ্নোজনে | তাঁকে যুগাবতার আমর বলে থাকি, 

কিন্তু তিনি শুধু এই যুগের জন্য আমেননি। তাঁর 

বাণী এবং জীবমীর অর্থ প্রকাশিত হতে হাজার 

হাজার বছর কেটে যাবে । তার প্রভাব বিস্তারিত 

হতে থাকবে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে বিদেশে 

--সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে অনেক সময় লাগবে। 

তীর কতটুকু আমর] আজ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি 

বা বুঝতে পারি_-আঁর কতটুকুই-বা ভাষায় 

প্রকাশ করে বলতে পারি। সে অসম্ভব 

ব্যাপারেতে আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ 

করা অসম্ভব। তগাপি, অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে 

আমাকে দু-চার কথা বলতে হবে, তাই সংক্ষেপে 

বলছি। সংক্ষেপে বলছি এইজন্য যে, বয়স হয়ে 

গেছে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়_-আমরা এখন ক্রমে 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৌছে যাচ্ছি। জীবন্ত আর 
প্রায় নই বললেই চলে। এই অবস্থায় বক্তৃতা 

দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় 

শ্রীরামকুষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য 

হচ্ছে ভগবানলাত। তার উপায় কি? উপায়ও 

তিনি বলে গেছেন তাঁর বাণীতে এবং সেই 

উপায়কে বূপায়িত করেছেন নিজের জীবনে । 

ধার] তার বাণী এবং জীবনীর সঙ্গে পরিচিত, 

তারা জানেন তিনি কি বলে গেছেন এবং কি 

করে গেছেন এবং তার. তাৎপর্য কত সুদূর 

বিস্তারিত। | 
তিনি একটি কথ। বলে গেছেন,--কলিতে 

নারদীয় ভক্তি। ভগবানলাভের উপায় কি? 

বলেছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি । সর্বস্ব অর্পণ 

করে, তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে সত্য, সরলতা 
ইত্যাদি অবলম্বন করে সারাজীবন তপশ্যায় নিরত 

থাকা-_-এই হচ্ছে ভগবানলাভের উপায়। তিনি 
নিজে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন,_-ম। এই 

নাও তোমার শুদ্ধি, এই নাও তোমার অশুদ্ধি, 

এই নাও তোমার কর্ম, এই নাও তোমার অকর্ম, 
এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্জ, 

আমায় শ্ুদ্ধাভক্তি দাও । সেই শ্রদ্ধাভক্তির জন্য 

তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং আমাদেরও বলে 

গেছেন এই ভক্তি অবলম্বন করেই ভগবানের 

কাছে পেখছাতে পার। নারদ তার ভক্তি 

স্ত্রেতে বলেছেন যে, ভক্তির যদি সংজ্ঞ 

দিতে হয়, সেই সংজ্ঞাটা কি, নাস্তার প্রতি 

পরমপ্রেমন্বরূপ । তার প্রতি বললেন, কোন 

বিশেষ দেবতা ব। দেবীর নাম করলেন না। 

সাধারণতাবে সকলভাবেতে বললেন তার 

প্রতি । ভগবান যে রূপেতেই থাকুন, যে 

রূপ ধারণ করে আম্বন, মানবের মনেতে 

তিনি যেভাবেই উপস্থিত হোন না৷ কেন, 
তার প্রতি যে পরমপ্রেমস্ব্ূপ একটা ভাব 

তাই-ই হচ্ছে ভক্তি। প্রেম বলতে আমরা 

সাধারণতঃ মানবজীবনের সর্বোত্তম, সন্নিকট 

সন্বন্ধ বলে বুঝে থাকি, যে-স্বন্ধ অবলম্বন করে 

মানুষ মান্থষের কাছে সর্বাপেক্ষ! প্রিয় হয়ে থাকে 

_তাকে আমর! বলি প্রেম। সেই প্রেমের যা 

পরম অবস্থা,_সেই অবস্থার সঙ্গেও তুলন। 
করলেন না, বললেন সেই পরমপ্রেমের মতো । 

ভগবানের যে-প্রেম তার কাছে জাগতিক যত 

প্রকারের আমাদের অনুভূতি বা জাগতিক যত 
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প্রকারের বিশ্বাস প্রত্যয় ইত্যাদি আমাদের 
রয়েছে-সবকে পেরিয়ে যায় ভগবৎপ্রেম। 

এমন ভগবৎপ্রেমের কথাকেই ঠাকুর ভক্তি 

বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তারই কথা বলে 

গেছেন আমাদের সকলকে গ্রহণ করতে | নিজের 

জীবনে তিনি তাই করেছেন। 

ভক্তি ব্যাখা। করতে গিয়ে নারদ ভক্তির 

বাইরের লক্ষণ বলেছেন এবং ভিতরের দিক 

থেকেও সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাইরের দিক 

থেকে ভক্তির লক্ষণ যদি দেখতে যাই, তবে কি 

দেখব? দেখব,_ভগবানেতে সর্বপ্রকার কর্ম 

অর্পণ করা এবং তীর দর্শন পাচ্ছি না বলে পরম 

ব্যাকুলতা ।--তাকেই বলে ভক্তি-লক্ষণ। তার 

কাছে সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেঁওয়া। ঠাকুর 

বলছেন, তার নিজের ব্লতে কিছু নেই। মা 

যেমন চালান তেমনি তিনি চলেন, মা যেমন 

বলান তেমনি করে তিনি বলেন-_এই ছিল তার 

ভাব সর্বদা । এটা মুখের কথা নয়। ঠিক 
একেবারে প্রাণের কথা । তাঁর জীবন এবং 

বাণীতে তিনি তাই গ্রকাঁশ করে গেছেন,_মায়ের 

ইঞ্চিতে তিনি পরিচালিত হচ্ছেন। যা কিছু কথা 
তার ভিতর থেকে বেরিয়েছে, জীবনটা যে 

তাবেতে প্রকাশিত হয়েছে--সবই হয়েছে মায়ের 
দ্বারা। মা যেমন করেছেন ঠিক তাই ঘটেছে । 

এই হুল তার প্রতি সমস্ত অর্পণ করা। 
তারপরে তাঁর পরম ব্যাকুলতা। এই 

আপনার! ধার] ভক্ত, ধার] তার জীবনী পড়েছেন 

তীর! জানেনও। আমাকে নতুন করে কিছু 

ব্লতে হবে না। তিনি গঙ্গাতীরে কাতর হয়ে 

পড়ে 'মা মা” বলে ডাকতেন--বলতেন, মা আরও 

একট! দিন ফুরিয়ে গেল আজও তোর দর্শন 

পেলাম না। পাশে লোক দীড়িয়ে যেত, তার! 

বলত লোকটা হয়তো পেটের ব্যথাতে কষ্ট 

পাচ্ছেন, হয়তে। এইজন্যই কান্নাকাটি করছেন-__- 
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তারা ভিতরের কথা কি করে জানবে! তার 

বলত-_শুল-ব্যথ! । শৃল-ব্যথাতে লোকটি. ক্রন্দন 

করছেন। কিন্ত আদতে তিনি যেমায়ের জন্য 

কাদছেন সেটা তো৷ তারা বুঝত নাঁ। তারপর 
এমন দিন এল যখন সে বিরহ আর তার সহ হয় 

না-_কালীমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেছেন সেখানে 

একটি খড়গ ঝুলছে দেয়ালেতে, সেই খড়া দিয়ে 

প্রাণত্যাগ করার জন্য তিনি চেষ্টিত হলেন_ এমন 

সময়েতে তিনি মা-কালীর দর্শন পেলেন। এই 

ব্যাকুলতা--পরম ব্যাকুলতা,_তাকে না হলে 

চলে না! এই ব্যাকুলতা৷ অবলম্বন করেই তিনি 

মাকে পেয়েছিলেন । 

আর ঠাকুর বলেছিলেন, সত্যই হচ্ছে কলির 

তপস্তা ৷ সত্যকে অবলম্বন করে আমাদের এগিয়ে 

যেতে হবে। কথাটা! উঠলেই নানা মনেতে নান। 

প্রশ্ন জাগে,সত্য নিয়ে কি আমরা সংসারে 

বেঁচে থাকতে পারি ? কথা ত৷ নয়। কথা হচ্ছে, 

সত্যটাকে অবলম্বন আমাকে অবশ্যই করতে হবে, 

মানুষ জন্ম যখন গ্রহণ করেছি এবং ভগবানকে 

যখন আমি লাভ করতে পারি।_-পারছি না 

সেটা আমার ক্রটি, সেটা আমার ছূর্বলতা। 

কিন্তু যেমন ম্বামীজী বলেছিলেন, 'রামকে পেলাম 

না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করতে হবে? তা 

তেমনি ভাবেতে সত্যকে যেহেতু আমি ধরতে 

পাবলুম না তা বলে কি মিথ্যার আশ্রয় নিতে 

হবে? তা কখনও নয়। সত্যকে আমাকে 

যেমন করেই হোক প্রাণপণে চেষ্টা করে ধরে 

রাখতে হবে, সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটা 

হল সাধারণ মানুষের পক্ষে। কিন্তু ঠাকুরের 

পক্ষে সে সত্য কি ছিল? সত্যকে যে তিনি 

ধরেছিলেন ত1 নয়, সত্য ধরেছিল তাকে । যেমন 

নিজে বলেছেন, যে বাবার হাত ধরে চলে তার 

পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, কিন্তু বাবা যাঁর হাত 

ধরেন নে পড়ে না। দৃষ্টান্ত--ঠাকুর গেছেন 
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নবন্বীপে। মহাপ্রভুর জায়গ! দর্শন করতে । কিন্তু 
কোন উদ্দীপনা তাঁর মনেতে জাগছে না। 
বললেন, এখানে এলাম কিসের জন্ত ? এখানে 
তো কোন উদ্ধীপন৷ জাগছে না। তারপরে 
নৌকো করে যখন ফিরছেন) _গঙ্গাবক্ষে”_তখন 
হঠাৎ বলছেন, এইরে এলোরে এলোরে | তিনি 
দেখতে পাচ্ছেন মহাপ্রভু এবং নিতানন্দ জন 
যেন তীর দিকে এগিয়ে আসছেন। অতঃপর 

ইতিহাসের পাতা. উদ্টে আমরা জানতে পারি 
যে, মহাপ্রভুর জন্মস্থান যেটি ছিল সে জন্মস্থানটি 
ধুয়ে গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। স্বতরাং নবদ্বীপে 
মহাপ্রভুর উদ্দীপনা যদিও তিনি পাননি, পেলেন 
তিনি গঙ্গাগর্ভে। সত্য তাকে জানিয়ে দিল যে 
আমি এই । তাঁকে কষ্ট করে সত্যটাকে জানতে 
হয়নি। সত্য তাঁকে ধরেছিল হাত, সত্যই তাঁকে 

চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি গেলেন মঙ্লিকদের 
বাড়িতে। শভভু মন্িক মশাই তাঁকে বললেন 
যে, তুমি পেটের ব্যথায় ভৃগছ, যাবার সময় 
এই ওষুধটুকু আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। 
এখন, কার্ধোপলক্ষে শ্ভুবাবু বাড়ির ভিতরে 
ঢুকে পড়েছেন, আর ফিরছেন না, দেরি 
হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে কালীমন্দিরে ফিরে 

আসতে হবে। স্থতরাং তিনি ভাবলেন-- 
ওই তো ওষুধের মোড়কটা রয়েছে, শলৃ 
তো এইটে দিতে চেয়েছিল। সেইটে তুলে 
নিলেই তে। হল। সেইটে তুলে নিলেন তিনি 
হাতে । কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে তিনি আর রাস্তা 

দেখতে পান ন1। সামান্য একটুখানি দুরে কালী- 

মন্দির থেকে, রাত্রে চলা এমন কোন অন্থবিধা 

নয়, কিন্ত যতই কালীমন্দিরের দিকে এগিয়ে 
যেতে চাচ্ছেন পা! তার চলে যাচ্ছে পাশে ড্রেনের 

দিকে। বারবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফিরে 

যখন শ্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন__-সব 
পরিষ্কার। তখন বুঝলেন, তাই তো; এতে 
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মিথ্যাচার হয়ে গেছে। শু বলেছিল তার হাত 
থেকে নিতে, আমি তো হাত থেকে নিইনি। 

স্থতরাং ফিরে এসে আবার শল্তৃবাবুর বাড়িতে 
পৌঁছলেন, তখন ভিতরে সবাই চলে গেছে। 

বাইরে দরজা! বন্ধ। জানাল! দিয়ে মোড়কটি 
ভিতরে ফেলে দিয়ে বললেন, “এই তোমাদের 

ওষুধ রইলো! গো। তারপরে যখন ফিরলেন 

দক্ষিণেশ্বরের দিকে সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন । 

তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে । এই হুল, 

সত্য তাঁকে ধরেছিল । সত্য তীকে সত্যপথেতে 

পরিচালিত করেছিল । সেই কথাই ঘেটা নিজের 

জীবনেতে তিনি অনুভব করেছিলেন_-ভজি, 

সত্য--তারই কথা তিনি বলে গেছেন আমাদের 

গ্রহণ করতে । 

আর বলেছেন তিনি _পরলতা । শিশুর মতো 

সরল হতে হবে। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু, ও 

ঠিক ধরে রেখেছে সেখানে জুজু। মা বলেছেন, 
ও তোর দাদা-_সে কামারই হোক আর কুমোরই 
হোক না কেন, ব্রাঙ্ণের ছেলে হলেও সে এক- 

পাতে বপে খাবে কেননা মা বলেছে দাদা । এই 

সরলত| | তিনি যাচ্ছেন গাড়ি করে কলকাতায় । 

কে বলেছিল শরতের হিম মাথায় লাগালে শরীর 

বেশ ভাল হয়। মাথ! বের করে খুব শরতের 

হিম লাগালেন, তারপরে সর্দিকাশি। এই ছিল 

তাঁর সরলতা! । তার বাবাও ছিলেন তেমনি সরল। 

সরল না! হলে নরল ভগবানকে লাভ করতে পারা 

যায় না। 

আরও কয়েকটি কথা আমি আপনাদের 
সংক্ষেপে বলছি। কত কথাই তিনি বলে গেছেন ! 

তিনি বলেছেন-_-সাধনার উপায় স্বরূপে সাধুসক্ক 
করা, সংগ্রন্থ পাঠ করার কথ।। ভক্তদের তিনি 

সেগুলো শিখিয়েছেন, তিনি দেখিয়েছেন । 

সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানকে লাভ করে 
তাঁর মনে আকাজ্। জাগল যে, আমি তক্তদের 
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নিয়ে থাকব। নংসারীদের কথাশুনে আমার কান 

ঝালাপাল৷ হয়ে গেল-আর কতর্দিন ধরে চলে । 

মা কাকে বললেন যে, তোর ভক্তরাও আসবে, 

তাদের সঙ্গে তুই কথাবার্তা বলতে পারৰি। কিন্ত 

তারা তো আসছে ন। তখনও, দেরি হয়ে যাচ্ছে। 

তাই কুঠির ছাঁতে সন্ধ্ের মময় উঠে ডাকছেন, 
ওরে কে কোথায় আছিস তোরা আয়। ভক্তরা 

সেই আহ্বান শুনলেন, তাদের প্রাণে জাগল 

আকুতি । ভক্তর] ক্রমে ক্রমে সেখানে এসে 

উপস্থিত হলেন। তাদের তিনি দিনরাত নান! 

ভাবেতে সাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথ! 

শোনাতে লাগলেন, যা কথামৃততে প্রকাশিত 

হয়েছে, লীলাগ্রসঙ্গেতেও লিখিত হয়েছে, যা 

স্বামীজী তার নানারকম বন্তৃতাতে ব্যাখ্যা করে- 

ছেন।-_-এই সবটা মিলেই হল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। 

শুধু কথামত নিয়ে নয়__এঁ লীলাপ্রসঙ্গ নিয়ে এবং 

স্বামীজীর বাণী ও রচনা-_-সবটা নিয়েই হল 

শ্রীরামরুষ্কের বাণী ও তার বক্তব্য । 

তিনি আবার রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করলেন 

কাশীপুরে । তিনি তাদের গেরুয়া বস্ত্র দিলেন, 

তাদের ভিক্ষা করালেন এবং নরেন্দ্রনাথকে নেতা- 

রূপে স্থির করে তিনি তাঁকে নানারকম পরামর্শ 

দিলেন,_কিভাবে সংঘ গড়তে হবে, কিভাবে 

ভাইদের ধরে রাখতে হবে। 
ভক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি তাদের 

সৎসঙ্গ দান করতে লাগলেন । নানারকম 

কীর্তনাদদিতে তিনি যোগ দিতে লাগলেন। 

নাচেন, গান করেন, মুহুমুছঃ সমাধি হয়। তার 

অবস্থা দেখে ব্রাক্ষঘমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 

মহাশয় একদিন বলেছিলেন, বাবা এ যেন ভূতে 

পাঁওয়। ।১ আর দৃষ্টান্ত তো। সংসারে খু'জে পাওয়া 
গেল না-_-এইজন্ত ভূতে পাওয়া । ভগবান এমন 
ভাঁবেতে তাকে ধরে বসেছেন যে” এ জগতের 

কোন হাশই নেই। একেবারে ইীশ্বরেই তিনি 

মন্্। এই যে মত্ত হয়ে যাওয়া, এই ভাব শ্রীরাম- 

কুষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তীর জীবনেতে 

যে,না মাতলে,--ভগবাঁনকে পাবার জন্য এমনি 

করে সর্বন্বহীন হয়ে সর্বহার] হয়ে তাকে প্রাণপণে 

না ভাকলে তীকে পাওয়া যায় না । এইভাবেতে 

তিনি তীর জীবনেতে যাঁ উপলব্ধ বস্ত, নানা” 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও ৪৮৭ 

তাবেতে প্রচার করলেন। এবং তিনি সঙ্গে করে 
নিয়ে এসেছিলেন মাস্টার মশাইকে, নরেন্দ্রনাথকে, 
স্বামী সারদানন্দকে, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ইত্যাদি 
আরও অনেক বড় বড় ভক্তদের, ধার তাদের 
অন্থৃভূতি, তাঁদের শোনা কথা সমস্ত লিপিবদ্ধ করে 
রেখে গেছেন, ব্যাখ্যা করে গেছেন, বলে দিয়ে 
গেছেন।-_ সেই সমস্ত থেকেই আমরা আজ 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় পাচ্ছি নানাভাবেতে । তাই 
বলছিলাম পাচ্ছি, আপনারা আরও পাবেন। 
আমি যতটুকু বললুম, তাতে আপনারা সকলেই 
বলবেন, শ্রীরামকৃষ্জ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। 
আরও অনেক কিছুই আছে। সত্যিই তো তাই। 
গোড়াতেই তো বলেছি। কতটুকু আমি 
বুঝেছি, আর কতটুকু আপনাদের বুঝিয়ে বলতে 
পারি এ সংক্ষিপ্ত ব্তৃতাতে। এ সম্ভবপর নয়। 
তার জীবন, যতদিন যাবে, যত বছর যাবে, 
যত যুগযুগাস্ত যাবে, ততো! আরও বেশি 
প্রকাশিত হতে থাকবে। তাঁর জীবনের পূর্ণ 
তাৎপর্য গ্রহণ করতে মানবের সহ সহ বৎসর 

লেগে যাবে। আজও যীশ্ুত্রীষ্ট বেচে আছেন, 
আজও মহম্মদ বেচে আছেন, আজও বুদ্ধ বেঁচে 

আছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র-_ এখনও তার! 
রয়েছেন এবং থাকবেন ৷ তার। থাকবেন আরও 
সহ সহন্ন বদর ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং 
তাঁর জীবন এইমাত্র তার প্রভাব বিস্তার করতে 
আরম্ভ করেছে-_-চলবে আরও কত সহম্র সহন্র 

বখনর ধরে । তিনি বলেছিলেন ঘরে ঘরে তার 
ছবির পূজে! হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আপনারা আরও দেখতে পাবেন, কত ঘরে কত 
গ্রামে, কত শহরে, কত জায়গায় নানারকমতভাবে 
মন্দিরার্ি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ভক্ত সমাগম হচ্ছে, 
ভাবগ্রচার হচ্ছে । আরও কত হবে। সহম্র সহশ্র 

ব্যক্তি দীক্ষার জন্য লাপায়িত হয়ে আপনা 

থেকে ছুটে আসছে !--এ-সব কার প্রেরণা? এ 
তাঁরই প্রেরণা । যেমন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ 
বলতেন, তিনিই তার ভক্তদের নিয়ে আসেন আর 
আমি তাদের সকলকে তারই শ্রীচরণে অর্পণ 

করে দিই। এ-সব তাঁরই কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ 
এ-সব লীলা! করে যাচ্ছেন। এই কটি কথা বলে 

আমি আপনার্দের কাছ থেকে আজকে বিদায় 

গ্রহণ করছি। ধন্যবাদ। 
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শ্রীসপ্ীব চট্টোপাধ্যায় 

আনন্দ-পৃরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গঞ্পকার,। ওপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক । আন্দবাজার 

পাণ্নকার সহ-সম্পাদক । 

কথাম্তের শেষ পরিচ্ছেদ্দে এসে প্রাণট। হুহু 

করে ওঠে। ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানে। 

গৌর নিতাইয়ের ছবি একখানা বেশি ছিল। 
গৌর নিতাই সপাধদ নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন। 

রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, “তা হলে ছবিখানি 

এই একে মান্টারকেই দিলাম |” 

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আচ্ছা, তা বেশ।, 

সব ছাড়ার পালা । যাঁকে যা দেবার আছে 
সব দিয়ে যাচ্ছেন একে একে যা বলার আছে 

সব বলে যাচ্ছেন। 

ঠাকুর হঠাৎ একদিন মৌনী হলেন। সকাল 
৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত । সেদিন ছিল 

মঙ্গলবার । ১১ অগন্ট ১৮৮৫ আগের 

দিন গেছে অমাবশ্ত।। শ্রীম লিখছেন : শ্ররাম- 

কৃষ্ণের অন্থখের সঞ্চার হইয়াছে । তিনি কি 

জানিতে পারিয়াছেন যে, শীঘ্র তিনি ইহলোক 

পরিত্যাগ করিবেন! জগন্মাতার ক্রোড়ে আবার 

গিয়া বলিবেন? তাই কি মৌনাব্লম্বন করিয়। 

রহিয়াছেন? তিনি কথা কহিতেছেন না৷ দেখিয়। 

্রীপ্ীমা কাদিতেছেন। রাখাল ও লাটু কাদিতে- 

ছেন। বাগবাজারের ব্রাঙ্ষণী এই সময় আসিয়া- 

ছিলেন, তিনিও কীদিতেছেন। ভক্তের! মাঝে 

মাঝে পিজ্ঞাপা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর 

চুপ করিয়! থাকিবেন ?? 
প্রীরামকৃষ্জকে ঘিরে যে লীলা শুরু হয়েছিল 

তা শেষ হয়ে আসছে । এইবার প্রদীপ একদিন 

নিববে। কাল চলে যাবে ইতিহাসের গর্ভে । 

তারই ইঙ্গিত সর্বত্র । শ্রীম নিখছেন : শ্ররামক্ণ 

_.রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না। 

আবার ইদানীং সেব্য-সেবক ভাৰ কম পড়ে 

যাচ্ছে। একবার বলি ম৷ তরবারির খাপট। একটু 

মেরামত করে দাও; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম 
পড়ে যাচ্ছে, আজকাল আমিটা খুঁজে পাচ্ছি না । 

দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতর রয়েছেন ।, 

এই কথার পর ঠাকুরের অন্মতি নিয়ে 
গোম্বামীজীর কীর্তন শুরু হল। অনুমতি নেওয়ার 

কারণ, ঠাকুর অস্থস্থ। কীর্তন হলেই ভাবাবেশ 

হবে। ভাবাবেশ হলেই গলায় চাপ পড়বে। 

কীর্তন শুনতে শুনতে ঠাকুর যথারীতি ভাবাবিষ্ 
হলেন। দাড়িয়ে উঠে শুরু করে দিলেন ভক্তমঙ্গে 

নৃত্য । রাখাল ডাক্তার শ্রীময়ের সঙ্গে এসে- 

ছিলেন ঠাকুরের চিকিৎদার জন্যে । তার! 
ঠাকুরের ভাবাবেশ দেখলেন। তার ভাড়াটিয়া 

গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে । কলকাতায় 

ফিরতে হবে। উঠে পড়লেন। একে একে 

প্রণাম সেরে ব্দায়ের পাল]। 

শ্রীরামরুঞ্জ সল্েহে মাস্টারকে বললেন, “তুমি 

কি খেয়েছ ? 

এ হুল ১৮৮৫ খ্রীষ্ঠাব্বের ২৩ সেপ্টেম্বরের 

কথ|।। এরপর আর মাত্র একটি দিন। বৃহ- 

স্পতিবার ২৪ দেপ্টে্র। পুধিমার রাত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার ঘরের ছোট খাটটির উপর বসে 

আছেন। মাস্টার প্রভৃতি ভক্তের বসে আছেন 

মেঝেতে । গলার জন্তে ঠাকুর কিছুটা কাতর | 
শ্রীবামকুষণ মাস্টারকে বলছেন, “এক একবার 

ভাবি দেহটা খোল মাত্র। সেই অখগ্ড 

( সচ্চিদানন্দ ) বই আর কিছু নাই ।, 
কথাম্বতের মূলপর্ব শেষ হচ্ছে এইভাবে : 

তা হলে ছবিখানি একেই (মান্টারকে ) দিলাম" 

_-রামলাল এই কথ! বলতে বলতে দেয়ালে 
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টাঙীনো ঠাকুরের অতি প্রিয় ছবিখানি খুলে 
নিলেন। শ্্রীরামরুষ্ণের ঘরে গৌর নিতাইয়ের 
ছবি একখানা বেশি ছিল : গৌর নিতাই সপার্ধদ 

নবদ্বীপে মংকীর্তন করছেন । 

ঠাকুর বললেন, “আচ্ছা তা বেশ ।” 

এরপর সামান্য একটু সংযোজন, “ঠাকুর 

কয়েকর্দিন প্রতাপের ওঁধধ খাইতেছেন । গভীর 

রাত্রে উঠিয়া পড়িয়াছেন, প্রাণ আইঢাই করি- 
তেছে। হরিশ সেবা করেন, এ ঘরেই ছিলেন 

রাখালও আছেন; শ্রীযুক্ত রামলাল বাহিরে 

বারান্দায় শুইয়া আছেন। ঠাকুর পরে বলিলেন, 

“প্রাণ আইঢাই করাতে হরিশকে জড়াতে ইচ্ছে 
হল; মধ্যম নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম 

তখন আবার নাচতে লাগলাম ।৮ 

“সমাপ্ত লেখায় অপূর্ব এক লীলার সমাণ্তি। 

এর পরেই পরিশিষ্ট । বরাহনগর মঠ । শ্রীধুক্ত 

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৬শিবরান্রির 

উপবাম করিয়া আছেন। ছুই দিন পরে ঠাকুরের 

জন্মতিথি পৃজা হইবে । বরাহনগর মঠ সবে পাচ 

মাস স্থাপিত হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 

নিত্যধামে বেশীদিন যান নাই ।*''আজ সোমবার 

শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রআরি ১৮৮৭।-'-পৃজা 

শেষ হইয়া গেল । শরৎ তানপুরা লইয়া গান 

গাইতেছেন-- 

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা ) 

কৈলামপতি মহাবাজরাজ !"" 

'নধেন্দ্র কলিকাতা হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। 

এখনও ম্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমার কি খবর ? 

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া )-তোদের ওসব 

কথায় কাজ কি? 

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাস্টার 

প্রভৃতির লহিত কথা কহিতেছেন : 

“কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। 

“ণ্তন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায় ৪৮৯ 

কামিনী নরকণ্ত দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের 
বশ। শিব আর রুষ্চ এদের আলাদ। কথা। 

শক্তিকে শিব দাসী করে রেখেছিলেন । শ্রীকৃষ 

ধার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নিপিপ্ত। 

--ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন !”? 

কথাম্বতের এই পর্ধায়টি উল্লেখ করলাম ছুটি 

কারণে। প্রথম কারণ, আমর! যে লীলায় প্রত্যক্ষ 

অংশ নিতে পারিনি বা! নিলেও দেহরূপ বদলাতে 

বদলাতে বর্তমানের নামরূপে এসে বিশ্থৃত, সেই 
লীলার অমৃত স্বাদে কথামত জমজমাট । ঠাকুর, 

পরম ভক্ত শ্রীমর মাধ্যমে অক্ষরের মালায় স্তব্ধ 
করে রেখে গেছেন, সেই কাল, সেই ভাব, সেই 

আন্দোলনকে । ঠাকুরের হ্াটাচলা, ওঠাবসা, 
ফিরে তাকানো, কথা বলা, হাত নাড়া, ক্ষণে 

ক্ষণে ভক্তদের আসা-যাওয়!, নিজের ঘর থেকে 

বেরিয়ে কাষ্ঠপাছুকার শব্ধ তুলে মা ভবতারিণীর 
মন্দিরে গিয়ে ঘরন্টাবাদন, পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ানো, 
তক্তসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গ, আরতির কাসর ঘণ্টা, 

কথামুতের দুই মলাটে চিরকালের জন্যে বন্দী 
হয়ে আছে। আজও জীবন্ত। 

দ্বিতীয় কারণ, ঠাকুর যেই নিত্যধামে 

আরোহণ করলেন দক্ষিণেশ্বর যেন ফাকা হয়ে 

গেল। 'নন্দকুল চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ।* 

পদব্রজে অথবা নৌকাপথে কি ফিটনে চড়ে, দুর 
দুর থেকে ভক্তর1 আর আমেন না। মা আছেনঃ 

কিন্তু সেই পঞ্চবটার সাধনপীঠের প্রা ণপুরুষ ফিরে 

গেছেন অমত্যলোকে। দেবী আছেন; কিন্তু 

তাঁকে জাগ্রত করার সাধকগ্রবর নিজেকে গুটিয়ে 

নিয়েছেন। তীর্থ আছে, স্বতি আছে, লীল| নেই। 

অন্তরঙ্গ পার্ধদ ধার! ছিলেন, তাদের সেই মুহূর্তের 

শুন্ততা দুঃসহ । সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন। 
কোথায় তারা দানা ধাধবেন। বরাহুনগরের জীর্ণ 

কুঠিতে তার! সমবেত হয়েছেন; ঠাকুরের পট 
প্রতিষ্ঠ! হয়েছে, পূজার্চনারদিও হচ্ছে, সাধন- 
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ভজনেরও কমতি নেই ; কিন্তু কারুরই মন বসছে 

ন|। যিনি চলে গেলেন তাঁর তো! কোনও দ্বিতীয় 

হয় না। কথামৃতের পরিশিষ্ট।ংশ যেন দীর্ঘ একটি 

বিলাপের মতে! | সন্তানদের অনেকট। দিশাহার। 
অবস্থা । 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের "টাকা মাটি আর মাটি 

টাক।” ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আত্মদর্শন, “যা 

পাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে |” 

'গয়াগঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাঞ্ধী কেবা চায়।, 

তিনি কিছু প্রতিষ্ঠ। করে যাননি । বিশেষ কোন 

মত, বিশেষ কোন পথ, বিশিষ্ট কোন অর্ডার । 

বেছে বেছে, আধার বুঝে, দশ-বারটি বৈরাগ্যবান্ 
যুবকের অন্তরে বীজ ফেলে গিয়েছিলেন । এ- 

যেন তাঁর নিজেরই '্যারেবল্ন”-এর ধারা 

অন্গপরণ। পাখি ঠোটে করে বীজ নিয়ে যেখানে 

সেখানে ফেলে। কোনটা পাথরে পড়ল, 

কোনটা পড়ল জলে, কোনটা মরুভূমিতে, 

ঠিক জায়গায় যেটি পড়ল, সেইটিই অঙ্কুরিত হল, 
ধীরে ধীরে পরিণত হল বিশাল বৃক্ষে। মঠ, 

মন্দির, মনজিদ অথবা! কোন অর্ডারে ঠাকুর 

নিজেকে জড়াতে চাননি। তার অসাধারণ 

মতবাদ-_যত মত তত পথ । 

' যথা নদদীনাং বহবোহ্মুবেগাঃ 

সমুদ্রমেবাতিমুখা ভ্রবন্তি ॥, 

আমার মত, আমার পথ বলে ধারা দস্ত 

করতেন, ঠাকুর মুচকি হেসে বলতেন, ওরে, ও 

যে মতুয়ার বুদ্ধি। 

'যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, 

যদ্দি ভগবান লাভ করতে চাও, শুধু ভো ভে 
করে শক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি 

কর, মন শুদ্ধ হলে ভগবান্ পবিত্র আনে এসে 

বনবেন। চামচিকার ঝিষ্টা থাকলে মাধবকে 

আনা যায় না। এগারজন চামচিকে একাদশ 

ইন্দিয়--পাচ জ্ঞানেন্দরিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্িয় আর মন। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ---৯ম সংখ্য। 

আগে মাধব প্রতিষ্ঠা--তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা 
লেকচার দাও ! আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত 

তোল, তারপর অন্ত কাজ । কেউ ডুব দিতে চায় 

না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক-বৈরাগায 

নাই, দুচারটে কথা শিখেই অমনি লেক্চার ! 

লোকশিক্ষা দেওয়৷ কঠিন। ভগবানকে দর্শনের 
পর য্দি কেউ তার আদেশ পায় তাহলে লোক- 

শিক্ষ। দিতে পারে ।, 
“তব্রৈবং মতি কর্তারমাত্মানং কেবল্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্ঠতি দুর্মতিঃ ॥" 

তিনি নিজে দস্তশুন্, সাধারণের থেকেও 

সাধারণ মান্য ছিলেন। বুঝতেই দিতেন না, 

তিনি অবতার । দক্ষিণেশ্বরে এসে কেউ ধর্মকথা; 

তন্বকথা শুনতে চাইলে, লহমায় দেখে নিতেন 

আধারটি কেমন। যেই দেখতেন মতুয়া, মনি 

বলতেন, যাঁও না যাও, ওই মন্দিরে ম। -ভবতারিণা 

আছেন, পঞ্চবটী, বেলতলা। গঙ্গা, বিল্ডিং ছ্যাথে।, 

সিনারি দেখ। 

ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না, টাটে বসে গুক্ষ- 

গিরি করার। তিনি সার জানতেন, ঈশ্বর মন 

দেখেন । মুখে এক, মনে আর এক, ও চলবে না। 

'লতস্তে ব্রহ্মনির্বাণমুষয়ঃ ক্ষীণকলাষা | 

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ | 
কামক্রোধবিধুক্তীনাং যতীনাং যতচেতসাম্। 

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥' 

তাঁর কাছে অনেকে এসেছেন, একবার, ছু- 

বার, বহুবার, দর্শন হয়েছে, শ্রবণ হয়েছে, এদের 

মধ্যে মাত্র কয়েকজনই “ইনীর-অর্ডারে স্থান পেরে- 

ছিলেন। মায়ের পায়ে দেবার জন্তে বেছে বেছে 

তুলে নিয়েছিলেন মাত্র কয়েকজনকে । তাদের 

তিনটানকে একটান করে দিয়েছিলেন। ঠাকুর 
বলতেন, “তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা 

দেন-_বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের 

ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন 
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টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে 
ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে ।, 

ঠাকুর ধার্দের তুলে নিয়েছিলেন, তাদের 
তিনটান এক হয়ে শ্রারামকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত 

হয়েছিল । 
'তেজন্তরস্তি তরস। ত্বয়ি তৃপুতৃষ্া: 

রাগে কৃতে খতপথে ত্বয়ি রামকৃফে। 

মত্যামৃতং তব পদং মরণোগিনাশং 

তম্মাত্বমেৰ শরণং মম দীনবন্ধে 1 

ঠাকুর একদিন শ্রীমকে বলেছিলেন, “দেখ, 

চাঁষার! হাটে গরু কিনতে যায় ; তার। ভাল গরু, 

মন্দ গরু বেশ চেনে । ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে 

দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে 

পড়ে, পে গরু কেনে না। যে গরু ল্যাজজে হাত 
দিলে ভিড়িংমিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, দেই 

গরুকেই পছন্দ করে৷ নরেন্দ্র সেই গরুর জাত; 

ভিতরে খুব তেজ!” ঠাকুর হাসছেন আর 
বলছেন, আবার কেউ কেউ লোক আছে, যেন 

চিড়ের ফলার, আট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ 

ভ্যাৎ করছে । 

ঠাকুরের ভাব আর স্বামীজীর তেজ ছুয়ে 
মিলে সার! বিশ্বে যে ভাবান্দোলন হয়ে গেল তার 

কি কোনও তুলনা আছে? অবতার পুরুষরা! এই 

ভাঁবেই একটা প্লাবন স্থষ্টি করে দিয়ে যান। 

গৌতম বুদ্ধ করেছিলেন । শ্রীচৈতন্ করেছিলেন । 

করেছিলেন শ্রীরামরুষণ 
'অযুত কণ্ঠে বন্দনা-গীতি ভূবন ভরিয়া উঠিছে, 
(তব) অমিয় বারত| দেশ দেশাস্তবে 

হ্বদয়ে হদয়ে পশিছে ।” 

গীতায় ভগবান বলছেন, 
“নামতে। বিদ্যতে ভাবে। নাভাৰো 

বিস্কতে সতঃ। 

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্বনযোস্তত্বদশিতি;।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যেই স্থিত হয়েছিলেন, 

“গ্ুন-ভব-বদ্ধন জগ-ব্দন বন্দি তোমায় ৪৯১ 

ঘা নাই-তা হ'তে কিছু হয় না প্রকাশ, 
থাকে যদি-_কিছুতেই নাই তার নাশ।' 
তিনি ছিলেন। তিনি আছেন। তিনি 

সত্য অবিনাশী। ঠাকুরের সার কথা ছিল, 
ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা। 

যে পথেই যাও, হিন্দু, মুলমান, শ্রীষ্টীন, 

শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী__যে পথেই যাও, এ ব্যাকুলতা 
নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্ধামী, তল পথে 

গিয়ে পড়লেও দোষ নাই--যদি ব্যাকুলতা 

থাকে । তিনিই আবার ভাল পথে তুলে 

লন। আর সব পথেই ভূল আছে। সব্বাই 
মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্ত 
কারও ঘড়ি ঠিক যায় না। তা বলে কারু কাজ 

আটকায় না। ব্যাকুলত! থাকলে মাধুসঙ্গ জ.টে 
যায়, সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকট। ঠিক করে 
লওয়া যায়। 

ঠাকুর বড় আয়োজন করে দেহধারণ করে- 

ছিলেন। ঠাকুরের কথায়, মা, আমি কি যেতে 

পারি ! গেলে কার সঙ্গে কথ কব? মা, কামিনী- 
কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে 

পৃথিবীতে থাকব !, 

একান্তে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্তের সঙ্গে ঠাকুরের 

এই সব কথা হয়েছিল। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ 

নরেন্দ্রকে বলছেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, 
আর আমায় বললি, “আমি এসেছি । ”, 

শ্রীরামরুষ্ণ ম্বামীজীকে তখমা দিয়ে গিয়ে- 

ছিলেন। শ্রীমকে একদিন একখানা কাগজে 

লিখে বলেছিলেন, নরেন শিক্ষা দেবে ।” 

নরেন্দ্র পরে শুনে ঠাকুরকে বলেছিলেন, 

'আমি ওসব পারব না।” 

ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।' 
তিরোধানের পর সন্তানের! যে একটু বিপদে 

পড়বে ঠাকুর মানপচক্ষে তা দেখেছিলেন । দেখে 

শ্রীমকে একদিন বলেছিলেন, “তোমর| রাস্তায় 
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কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ করতে 
একটু কষ্ট হচ্ছে ।, 

তিরোধানের অব্যবহিত পরের অবস্থা শ্রীম 

লিখে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বজয়ী বীর 

বিবেকানন্দ হননি। বিশ্বাম অবিশ্বাসের দোলায় 

ছুলছেন। গুরুত্রাতাদের দাষিত্ব নিয়ে কখন 

বরাহনগর মঠে, কখন কলকাতায়। অর্থকষ্ট, 

নানা সংশয় । ঠাকুরের অনন্ত পরীক্ষা চলেছে। 

“ই পারবি না, তোর ঘাড় পারবে । 

“যোগ-ভোগ, গাহ্স্থা-সন্্যাস, জপ-তপ, 
ধন-উপার্জন, 

ব্রত ত্যাগ তপন্ত। কঠোর, সব মর্ম 

দেখেছি এবার ; 

জেনেছি সখের নাহি লেশ, শরীরধারণ 

বিড়স্বন ; 

যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত ছুঃখ জানিহ 
নিশ্চয়!) 

শ্রীম লিখছেন : “ছ-তিনজনের ফিরিয়। যাইবার 

বাড়ী ছিল ন|। হ্থরেন্দ্র তাহাদের বলিলেন, ভাই 

তোমরা আর কোথ! যাবে ; একটা বাসা করা 

যাক। তোমরাও থাকবে আর আমাদেরও 

জুড়াবার একট! স্থান চাই। তা! না হলে সংসারে 
এরকম করে রাত দিন কেমন করে থাকব। 

সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশী- 
পুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্তে যৎকিঞ্চিৎ 

দিতাম। এক্ষণে তাহাতে বাসা খরচ। চলিবে। 

স্থরেন্দ্র প্রথম প্রথম ছুই এক মাস টাকা ত্রিশ 

করিয়া! দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা 

যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ, যাট করিয়া দিতে 

লাগিলেন। শেষে ১** টাকা পর্ধসন্ত দিতেন। 

বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়৷ হইল, তাহার ভাড়া 

ও ট্যাক্স ১১ টাকা । পাচক ব্রাক্ষণের মাহিন! 

৬ টাক।, আর বাকী ডালভাতের খরচ ।, 

শ্রীরামরুষ্ণ অর্ডারের এই শ্ররু। শ্রীম লিখছেন ; 

ধন্ত জ্রেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোষারি হাতে. 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৯ম সংখ্য। 

গড়া । তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! 
তোমাকে যন্তরত্বূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরাম 
তাহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ মৃতিমান 
করিলেন। কৌমার-বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্ম। নরেন্দ্রাদি 

তক্কের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দৃধর্মকে জীবের 

সম্মৃথে প্রকাশ করিলেন। ভাই তোমার খণ 
কে তলিবে? মঠের ভাইর মাতৃহীন বালকের 

স্তায় থাকিতেন_-তোমার অপেক্ষা করিতেন, 

তুমি কখন আনিবে। আজ বাড়ীভাড়। দিতে 

সব টাক! গিয়াছে--আজ খাবার কিছু নাই 

কখন তুমি আসিবে--আপিয়৷ ভাইদের খাবার 

বন্দোবস্ত করিয়া দিবে! তোমার অকৃত্রিম সেহ 

স্মরণ করিলে কে ন। অশ্রবারি বিসর্জন করিবে ।, 

রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীল! পাঠকের সামনে 
ঠাকুরের তিরোধান আর নরেজ্ের স্বামী 

বিবেকানন্দ হবার মাঝখানের কয়েকটি বছর যেন 

শূন্যতায় ভরা । শ্রীম প্রথম দিকের সংগ্রামের 

চিত্র যখন যেমন স্থবিধে কথামতের পরিশিষ্টাংশে 

লিপিবন্ধ করেছেন ঠিকই, তবে বেশ বোঝা! যায় 
প্রাণ-পুরুষের প্রয়াণে তিনিও ধীরে ধীরে অন্তমুখী 

হয়ে আসছেন। অন্তরে তাকে আমন দিয়ে মগ্ন 

হয়ে পড়েছেন। তখন তার ভাব: 

1৬ 9০1) 10) 6৬615019115 8104 56৫ 

০65 ০0194 ০৬০11171108) 900 12005% 0110 ০1] 

1550 1 006 [1,014 ০: হ6 15 0116 6061091 

198 01 0109 9811065), 

ধার কাজ তিনি ঠিকই করিয়ে নেন। অল্প 

ব্যবধান, তার পরেই অনবন্ত আর একটি লীল৷ 
কাহিনী-_-স্বামি-শিহয-সংবাদ । লিপিকার আর 

এক গৃহী-সাধক, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র চক্রবতাঁ। ঠাকুর 

কৃপা করেছিলেন শ্রীমকে। স্বামীজী কৃপা করলেন, 

শরচ্চন্দ্রকে। শ্রামর প্রথম দর্শনের কাহিনী বড় 

অপূর্ব । বসন্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ রর 
ফেব্রুআরী মাস ।, 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

মাষ্টার সিধু বরাহনগরের সিদ্ধেস্বর মুমদার]র 
সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগানে ও বাগানে 

বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে [ দক্ষিণেশ্বরে ] 
আসিয়। পড়িয়াছেন ।, 

শ্রম অবাক হয়ে দেখছেন, এক ঘর লোক 

সম্পূর্ণ নিস্তব্ব। তারা ঠাকুরের কথামৃত পান 
করছেন। ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়। পূর্বান্ঠ হইয়। 

সহাশ্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন |, 

দ্বিতীয় দর্শনে, ঠাকুরের ঘর বন্ধ ছিল। 

দরজায় টীড়িয়ে বৃন্দে। 

শ্রীম প্রশ্ন করলেন-_-হীগা, সাধুটি কি এখন 

এর ভিতর আছেন ? 

বৃন্দে_ই1, এই ঘরের ভিতর আছেন। 

মাস্টার-ইনি, এখানে কতদিন আছেন? 
বৃন্দে--ত1 অনেকদিন আছেন । 

মাস্টার-_আচ্ছ। ইনি কি খুব বইটই পড়েন? 
বুন্দে--আবে বাঁবা বইটই । সব ওঁর মুখে । 

১৮৮২ আর ১৮৯৭, পনের বছরের ব্যবধান । 

স্থান, নির্জন, নিরালা, দক্ষিণেশ্বর নয়, খাস 

কলকাতা | বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 

বাড়ি। আর সেই বসম্তকাল। ফেব্রুআৰি মাস। 

নরেন্দ্রনাথ হ্বামী বিবেকানন্দ । বিলেত থেকে সবে 

তিন-চারদিন হল ফিরেছেন। প্রিয়নাথবাবুর 

বাড়িতে মধ্যাহ্ভোজনের নিমন্ত্রণ । স্বামী 

তুরীয়ানন্দ শরচ্চন্্রকে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত 

করলেন। শরচ্চন্দ্র স্বামীজীর সেই দিব্যকাস্তির 

কোনও বর্ণনা দেননি। ঠাকুর ধাকে বলতেন, 

'নবেনের অথণ্ডের ঘর ।, 

স্বামীজী ছিলেন, অল ফোর্স, দীপ্ত 

অগ্নিশিখা। সংস্কৃতি সম্ভাষণ করলেন। সাধু 

নাগমহাশয়ের কুশলাদি জিজ্েম করলেন। 
স্বামীজী “কিই্রফি্'র চেয়ে প্রকৃত মানুষ চাইতেন । 

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, বিবেক কর্মী । শিষ্কে 
বললেন; 

. খগ্তন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায় ৪৯৩ 

মা ভেষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ 

সংমারসিদ্ধোক্তরণেহস্যপায়ঃ | 

যেনৈব যাতা যতয়োহস্ত পারং 

তেব মার্গং তব নির্দিশামি |” 

_-হে বিদ্বন্ ! ভয় পেয়ো না, তোমার বিনাশ 

নেই, দংসার-সাগর পার হুবার উপায় আছে। 

যে পথ অবলম্বন করে শুদ্ধসত্ব যোগী এই সংসার" 

সাগর পার হয়েছেন সেই পথের নির্দেশ তোমায় 

আমি দিচ্ছি। 

ঠাকুর শ্রীমকে অন্তভাবে বলেছিলেন, অনেক 
নরম করে মহজ করে। প্রথমে জিজ্জেদ করে" 

ছিলেন, বিয়ে করেছিস? শ্রম যেই বললেন, হ্যা) 

ঠাকুর হতাশ হয়ে বললেন, যাঃ। প্রথম ধাক্কা । 

ছেলে হয়েছে শুনে, দ্বিতীয় ধাক! ৷ শ্রম বুঝতে 

পারছেন, ধীরে ধীরে ঠাকুর তার অহংকার চূর্ণ 
করে দিচ্ছেন। শেষে পথও বাতলে দিলেন কৃপা 

করে-_-তেল হাতে মেথে তবে কাঠাল ভাঙ্গতে 

হয়। তানা হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। 

ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের 

কাজে হাত দিতে হয়।, 

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে শঙ্করাচার্ষের “বিবেকচূড়া- 
মণি পাঠ করতে বললেন। দেখিয়ে দিলেন 

বেদান্তের পথ। নিজের পথ। ঠাকুর বলতেন 

রসেবশে, শ্বামীজী বলতেন, "আমাদের ভেতর 

অনস্ত শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য উৎদাহ।* আর 
“চেতনের লক্ষণ কি ?' প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ॥, 

“যেখানে 80986, যেখানে 159911101, 

পেখানেই জীবনের চিহ্ন, দেখানেই ঠতগ্তের 

বিকাশ ।, রস ব্শ নয়। একেবারে বিদ্রোহ। 

স্বামীজী শিষ্তকে বললেন, "সকলকে গিয়ে 

বল্--“ওঠ, জাগো, আর ঘুমিও ন1) সকল অভাব, 

মকল ছুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের 
ভিতর রয়েছে, একথ| বিশ্বান করো, তাহলেই 

এ শক্তি জেগে উঠবে।” একথা সকল্পকে বল্ 



৪৯৪ 

এবং সেই সঙ্গে সাদা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল 
ও হীতহাসের মূল কথাগুলি 28283-এর তেতর 
ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে 
একটি 05017৩ তৈয়ার করব- প্রথম তাদের 
শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাজ করাব, 
মতলব করেছি ।, 

দক্ষিণেশ্বরে মা-তবতারিণী, ধৃপ, ধুনো, আরতি, 
ধ্যান, প্রাণায়াম। প্রাণপুরুষ ঠাকুর নিত্াধামে। 
সময় এগিয়ে গেছে পনের ব্ছর। স্বামীজী 
পাশ্চাত্য কাপিয়ে এসেছেন । মেটিরিয়ালিস্টদের 
কাছে চাইতে যাননি, দিতে গিয়েছিলেন__ 
ব্দোস্তধর্ম। 

'আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদীস্তধর্ম। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের এখন 
আর কিছু নেই বললেই হয়।” স্বামীজী মিরার 
পত্রিকার সম্পাদককে বলছেন, ধর্ের চর্চায় ও 
ব্দোস্তধর্মের বহুল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য- 
দেশ_-উভয়েরই বিশেষ লাভ। রাজনী তিচর্চ 
এর তুলনায় আমার কাছে গৌণ উপায় বলে 

বোধ হয়।' 

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন 

বিশ্বমঞ্চে। একদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য, 
আর একদিকে দরিদ্র প্রাচ্য । মাঝখানে প্ররুত 
সাম্কার বিবেকানন্দ । ক্লাসকে নয় জাগাতে 

চাইছেন মাসকে । মঠ তখনও বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত 

হয়নি। মঠ আলমবাজারের তাড়া বাড়িতে। 
স্বামীজী কখন বাগবাজারে, কখন আলম- 

বাজারে,কখন কাশীপুরে । যখন যেখানে, সেই- 
খানেই ভক্ত ও বিছজ্জন সমাগম । কেউ আপছেন 
বিশ্বমানবকে চোখের দেখা দেখতে । কেউ 

আসছেন ক্ষুত্র স্বার্থে। কেউ আসছেন, প্রাণের 
টানে পথের সন্ধান পেতে। 

যিনি যেভাবেই আম্মন, বৈদান্তিক, কর্মঘোগী, 
তেজোময় ম্বামীজীকে ঘিরে দক্ষিণেশ্বরের মতো 

উদ্বোধন | ৮*তম্ন বধ--৯ম সংখ্যা 

শান্ত, একান্ত লীল! জমছে না। জমতে পারে ন|। 

কারণ, 'বহুরূপে সম্মথ তোমার ছাড়ি কোথা 
খু'ঁজিছ ঈশ্বর ।, মন্দিরে, মমজিদে নয়, নাকটেপ। 
প্রাণায়াম, ধ্যান জপে নয়, পথ অন্ত। কর্ম অন্য । 

“একটি জীবের মধ্যে ব্রহ্মবিকাশ হলে হাজার 

হাজার লোক সেই আলোকে পথ পেয়ে অগ্রপর 

হয়। ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষেবাই একমাজ্ম লোকগুরু। 

এ-কথা সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমধিত হয়। 
অবৈদিক, অশাস্্ীগ কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর 
ব্রাহ্ষণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজন্য 

সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ ব। ব্রদ্ষজ্ হতে 

পাচ্ছে না। ধর্মের এসকল গ্লানি দুর করতেই 

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ--শরীর ধারণ করে বর্তমান 

যুগে জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার প্রদণিত 
সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হলে জগতের এবং 

জীবের মঙ্গল হবে।, 

স্বামীজীর পরিকল্পন| “মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় 

দুইটি কেন্দ্র করে সর্ববিধ লোক-কল্যাণের জন্য 

নৃতন ধরনে সাধু সন্গ্যামী তৈরি করতে হবে । 
স্বামীজী মা-তবতারিণীর কাছে এঁহিক কিছু 

প্রার্থনা করতে পারেননি । চেয়েছিলেন, শ্দ্ধা- 

ভক্তি, বিবেক বৈরাগয । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের মার্চ 

মানে গোপাললাল শীলের বাগানে বসে শিষ্ুকে 

বললেন : 

তুই কি বলছিল? মাহ্থষেই তো টাকা 

করে। টাকায় মান্থুষ করে, একথা কবে কোথায় 

শুনেছিন? তুই যদি মন মুখ এক করতে পারিস, 
কথায় ও কাজে এক হতে পারিম তে৷ জলের 

মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পায়ে এসে 

পড়বে ।, 

মা-কালীকে তিনি আবাহুন করেছিলেন, 

রক্ষাকারিণী শ্যাম! হিসেবে নয়। 

'করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর 

নিশ্বাসে গ্রশ্বানে। 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রদ্ধাণ্ 

বিনাশে ! 

কালি, তৃই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগে৷ আয় মোর 
পাশে। 

সাহসে যে ছুঃখ-দেন্ত চায়, মৃত্যুরে যে বাধে 

বাহুপাশে, 

কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃব্বপা তারি 

কাছে আসে । 

ঠাকুর আর স্বামীজীতে এই তফাত। গৃহী, 
সন্ানী, তোগী ত্যাগী সকলকে নিয়েই ছিল 

ঠাকুরের মহতী পরিবার। তাঁর দৃষ্টি সকলের 
ওপরেই ছিল। তিনি ছিলেন__ভবরোগবৈষ্তম্। 
যেমন বলতেন, “ম! রাধেন ছেলেদের পেট বুঝে । 
একই মাছ. কাউকে দিচ্ছেন ভাজা, কোনও 

ছেলেকে ঝোল, কোনও ছেলেকে ঝাল ঠাকুর 

কোনও প্রার্থীকে ব্ললেন, কামিনীকাঞ্চন 
ত্যাগ । বৈরাগ্য। তিনটান একটান কর। 

সংসারে থাক দাসীর মতো। কাউকে বললেন, 

ন। হয় সদার। সহবাস হল। দিনান্তে না হয় 

একবারই তীর নাম নিলে । শিবের সংসার কর। 

সত্ব গুণের সাধনা চাল।। মা, তুমি আছ, আর 
আমি আছি। বিষয়ীর সঙ্গ বেশি করিসনি। 

আষটে গন্ধ সংসারী নাই বা হলি। অহঙ্কার 

বিলর্জন দে। তু তু'ছতেই হাম্বার মুক্তি। 
রাজার ছেলের মাপোহারার অভাব হয় ন|। 

ঠাকুরের সৰ কিছুর মধ্যে একটা 86750291 

[০০ ছিল। তীর কথামত তিনি ছিলেন 

উত্তম বৈছ্যা। রোগীকে ওষুধ দিতেন না, খাইয়ে 

দিয়ে পাশে বসে থাকতেন, সেবা করতেন। শ্রীমকে 

প্রথম সাক্ষাতেই বলেছিলেন, একটু বেশি বেশি, 

ঘনঘন আমবে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে 

কালি লাগবেই । 

স্বামীজী ছিলেন, %/1৫9, ব্যাপক । তার সব 

পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 1৪89. একজন নয়, 

'খগ্ুন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায় ৪৯৫ 

বহজন। বহুজনহিতায়। ঠাকুর তাকে বৰলে- 

ছিলেন, তুই নিজের মোক্ষ চাইছিদ? তুই স্বার্থ- 

পর হবি কেন? তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষের 
মতো । তোর ছায়ায় এসে কত মানুষ বসবে ।, 

শরচ্চন্দ্র সেই স্বামী বিবেকানন্দকে পেয়ে" 

ছিলেন। প্রদীপ্ত মুখমণ্ডুল। অসীম তেজ। 
শরচ্ন্দ্রকে একদিন বলছেন : 

'বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায় সম্ন্যাসীর জন্ম। 

সন্গ্যা গ্রহণ করে যে এই 14681 ভুলে যায়, “বুথৈব 

তন্ত জীবনম্” । পরের জন্ত প্রাণ দিতে, জীবের 

গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু 

মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান 
করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের 

উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বার! 
সকলের এঁহিক ও পারমাথিক মঙ্গল করতে এবং 

জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্র্প্ত ব্রহ্ম-সিংহকে 

জাগরিত করতে জগতে সঙ্গ্যামীর জন্ম হয়েছে। 

““আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় ৮” আমাদের 

জন্ম; কি করছিন সব বসে বসে? ওঠ__জাগ, 

নিজে জেগে অপর মকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম 

সার্থক করে চলে যা। “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 

বরান্ নিবোধত”।, 

স্বামি-শিত্ত-সংবাদ একটি প্রজ্লিত হোমকুণ্ড। 

বিবেকানন্দ অগ্নি, রাঁমকুঞ্ণ ছাতি। প্রায় পাচটি 

বছরের একটি দিনলিপি। ম্বামীজী বলতেন, 

712০6০81 9112100. শিষাকে একদিন বলছেন 

_-মঠ প্রতিষ্ঠার পুণা দিনে । বহু পরিকল্পন। তাঁর | 
একট [18(911080101081 [২1151905 61015 

হবে। শিব্য বললেন, মহাশয়, আপনার এ অদ্ভুত 

কল্পনা 1, স্বামীজী বললেন, কল্পনা কি রে? 

সময়ে সব হবে। আমি তো পত্তন-মাত্র করে 

দিচ্ছি--এরপর আরও কত কি হবে! আমি 

কতক করে যাব, আর তোদের ভেতর নান। 

1468 দিয়ে যাব। তোর পরে সে-সবৰ ০1] 



৪৯৬ 

০ করবি। বড় বড় 711001015 কেবল গুনলে 

কিহবে? সেগুলিকে 018011921 2914-এ দাড় 

করাতে--প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে। 

শাস্ত্রের লম্বা লম্ব! কথাগুলি কেবল পড়লে কি 

হবে? শাস্ত্রে কথাগুলি আগে বুঝতে হুবে। 

তারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে হবে। বুঝলি? 

একেই বলে 70800191 [২6118100. 

স্বামীজী তার স্বল্প জীবনকালে ঝটিকার 

মতো বয়ে গেছেন। স্বদেশ বিদেশ, বিদেশ 

স্বদেশ, পরিব্রাজক সন্াসী। শরচ্চন্ত্র অলীম 

নিষ্ঠায়, গুরু-কপাযস সেই মহাজীবনকে চিবম্পন্দ- 

মান করে রেখে গেছেন। অক্লান্ত নর্দী, সাগর 

মোহনায় বিশাল হয়েছে, চলার ছন্দে কিছু ক্লান্তি 

এসেছে । যা চেয়েছেন তা হয়নি। শিষ্যের 

জীবনের হতাশ! কাটাতে প্রয়াণের কয়েক দিন 

আগে বলছেন, “হবে বই কি। আকাঁট-ত্রক্ষা 

সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে_আর তুই হবিনি! 

ও-সব ৩৪100৫99 মনেও স্থান দ্িবিনি। অদ্ধাবান্ 

হ, বীর্ধবান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর “পর- 

হিতায়” জীবনপাত কর্-_-এই আমার ইচ্ছা ও 

আশীর্বাদ ।, 

শিষ্য শরচ্চন্ত্র জানতেন না গুরুর সঙ্গে এই 

হবে তার শেষ কথ । স্বামীজী বলছেন, আগামী 

রবিবার আসবি তো ?” 

শিষ্য বললেন__ নিশ্চয়” | 

স্বামীজী-_“তবে আয়; এ একখানি চলতি 

নৌকাও আসছে । রবিবারে আসিস | শরচ্চন্দ্ 

নৌকো ধরার জন্যে ছটছেন। শ্বামী সারদানন্ন 
বলছেন, “ওরে কলার ছুটে! নিয়ে যা। নইলে 

স্বামীজীর বকুনি খেতে হবে।” শিষ্য বললেন, 
'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়! যাৰ 
- আপনি স্বামীজীকে এই কথা বলিবেন ।, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ নম পংখ্। 

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ হচ্ছে এইভাবে : 
চিলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, 

স্থতরাং শিষ্য এঁ কথাগুলি বলিতে বলিতেই 

নৌকায় উঠিবার জন্য ছুটিল। শিষ্য নৌকায় 
উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের 

বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। নে তাহার 

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ 
করিল। নৌকা ভাটার টানে আধঘণ্টার মধ্যেই 

আহিরিটোলার ঘাটে পশুছিল।, 

নদীর টান। আর সময়ের টানে আমরা 

১৯০২ থেকে চলে এসেছি ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। 

জীবনের ছুই সঙ্গী কথামত আর স্বামি শিষ্য- 
মংবাদ। এহিক কিছু সঙ্গে যাবেনা । কি হল 
আর কি হল না, সে বিচারেও কাজ নেই। 

পরমপ্রাপ্তি হল কপা। ম্বামীজীর সেই কথা-- 

'স্তার কপা যার। পেয়েছে, তাদের মন-বুদি 

কিছুতেই আর সংসারে আমক্ত হতে পাবে 

না। কপার (65 কিন্তু হচ্ছে কাম-কাঞ্চজনের 

অনাসক্তি। সেট! যদি কারও ন। হয়ে থাকে, 

তবে পে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ 

করেনি ।; 

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই 

কানে বাজে মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত, খগ্ডন-ভব- 

বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায় ।” যেখানেই থাকি 

সু গঙ্গার বাতাস এসে লাগে গায়ে। আমার 

নিজের অনুভূতি, কথাম্বত আর স্বামি-শিষ্য-সংবাদ 
_-অঙ্থুপম, অনাবিল এক জ্যোতির্ময় জগতে 

প্রবেশের দুই বিশাল স্তস্ত । ঢুকে যাও, ঢুকে যাও, 
সব ভুলে যাও। স্বামীজীর আদর্শে দাও নিজেকে 

ঝাড়।--সব %58107689 ঝরে যাক, আর ঠাকুরের 

আদর্শে বসে পড়-_মনে, বনে, কোণে । 



“মন নিয়ে কথ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 

[বিগত ৩০ অগস্ট ১৯৬৭, দিল্লী রামকৃফ মিশনে আরো ত একটি ভস্ত-সমাবেশে প্রদত্ত লোকান্তারত 

সঙ্ঘাধাক্ষ শ্রীমত স্বামী বীরে*্বরানচ্দ মহারাজের ভাষণ থেকে গৃহীত। 

একটা প্রশ্ন সবাই করেন, “আমি জপধ্যান 

করছি কিন্ত মন স্থির হয় না, জপ করতে ভাল 

লীগে না” এটা কিছু নতুন প্রঙ্গ ন়। যারা 
র্মজীবন যাপন করতে চায় এবং যারাই চেষ্টা 
করেছে, তাদের সবারই মনে এরকম প্রশ্ন জাগে । 

এমনকি গীন্ভাতেও অর্জনের মনে এই একই প্রশ্ন 

জেগেছিল, যখন শ্রীরুষ্* তাকে যোগের কথা 

বললেন, মনকে স্থির করার কৌশল শেখালেন । 

ীকুষ্ণকে অর্জন বলেছিলেন, “তুমি মনের লয় ও 

বিক্ষেপশুন্য অবস্থার কথা যা বললে, তা বুঝলাম । 

কিন্ত চঞ্চল মনে এ সমত্বভাব স্থায়ী হবে কেমন 
করে, তা৷ বুঝে উঠতে পারছি না। বাতাসের 

গতিকে আবদ্ধ রাখা যেমন ছুঃসাধ্য, আমার অতি 
চঞ্চল মনকে বিষয়-বালনা থেকে নিবৃত্ত করাও 

তেমনই অসাধ্য ।” তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলে- 
ছিলেন, “তুমি যা বলছ ঠিকই-_মন ঘে ছুনিরোধ 
এবং চঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই। তবে নিয়মিত 
অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্যের ছারা চঞ্চল মনকে . 

আয়ত্তে আনা যায় ।” 

প্রথমে দক্বক্ষার চিত্বশুদ্ধি। মনটা যখন শুদ্ধ 

হয়, তখন জপধ্যান ভালভাবে হয়। চিত্বশুদ্ধি 

করতে গেলে সর্বাগ্রে সাধন__-আমার্দের যাবতীয় 

কাজকর্ম ভালভাবে, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে 

করতে হবে। সংসারে যে-সব কাজ আছে, সে- 

গুলিকে যি আমর! নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিষ্ধাম- 
ভাবে করি আর নিষিদ্ধ কর্মগুলিকে ত্যাগ 

করি, তাহলে তা! নিশ্চয়ই চিত্তস্তদ্ধিকর হবে। 

আমার এটা চাই, ওট! চাই, এইরকম কামনা- 
গুলিকেও বর্জন করে শুধু কর্তব্য হিসাবে যে-সব 

কর্ম সংসারে থাকলে করতেই হয়, মান্স সেগুলিকে 

আন্তরিকতার সঙ্গে করে চললে চিত্বশুদ্ধি নিশ্চয়ই 

হবে। আর তান! হলে স্বামীজী যা বলেছেন 
--সংসারে যাদের সঙ্গে আমার্দের লেন-দেন 

করতে হয়, তাদের সবাইর ভিতরে আমরা যদি 

ভগবানকে দেখি এবং সেই ভাব নিয়ে তাদের 

সেবা করে যাই, তাতেও আমাদের মন শুদ্ধ হবে 

ও জপধ্যানের সহায়ক হবে। আমরা সব সময় 

বলি যে, সংমারের ঝামেলাতে জপধ্যান ফরতে 

পারছি না; কিন্ত সংসারের ঝামেলার মধ্যেও 

য্দি এমনভাবে মনকে তৈরি রাখি যে, কর্তব্য- 

বুদ্ধিতে সব কাজ করে যাব কিন্ত কোনরকম 
কামন! থাকবে ন। কর্তব্য পালনের মধ্যে, অর্থাৎ 

নিষ্ধামভাবে সব কর্ম করে যাব,অথবা যদি 

ংপারে সবার ভিতরে ভগবানকে দেখে নেই 

তারই সেব।-বুদ্ধিতে সব করে যাই, তাহলে এই 

সংসারের কোন ব্যাপারকেই খুব ঝামেল। বলে 

আর বোধ হবে না। আর যখন জপধ্যান করতে 

বলব, তখন ঠিক নেইভাবেই করব-_-কাজকর্ম 

করবার সময় যেভাবে ভগবানের পৃজা-বুদ্ধিতেই 
সব করেছিলুম, এখনও সেই ভগবানকেই চিন্তা 

করতে বসেছি_-এ-ও তারই পুজা । এভাবে 
সংসারের কাজকর্ম এবং জপধ্যানের সঙ্গে বেশ 

একট! যোগাযোগ করে নেওয়া চলে। তাতে 

সংদারের ঝামেলা অতট। বোধ হবে না, বরং 

একট! সামঞ্রস্ত বোধ হবে সব ব্যাপারে। 

এইরকম ভাব নিয়ে যদি কাজকর্ম কর! যায়, 

তাহলে সহজে চিত্বশুদ্ধি হতে পারে । 

চিত্তশ্ুদ্ধি হলে মনের ভিতর বিচার জাগে 

যখন মনেতে বিচার জাগে, তখন আমরা ধরতে 

পারি যে সৎঅসৎ কি। যদি আমরা. ]বিচার 



৪৯৮ 

করতে থাকি যে, বাস্তবিক এই জগতে কোন্ট। 
সত্য, তখন দেখব যে, একমাআ ভগবানই হচ্ছেন 

সত্য, বাকী সবই হচ্ছে মিথ্যা। এক ঈশ্বরই বন্ধ, 

আর সবই অবস্ত--্রীশ্রঠাকুর এককথায় বলে 

দিয়েছেন । এরই নাম সদসৎ বিচার । এরকম 

বিচারের দ্বারা যখন দেখি যে, ভগবানই একমাজ্ 

সত্য, অন্য সবই ছুদিনের ব্যাপার, তখনই 
আমাদের ভগবানলাভ করার ইচ্ছা আন্তরিক 

হয়। আর ভগবানলাভ করার জন্য ঠিক ঠিক 
ইচ্ছা যখন হয়, তখন আমরা খুঁজে বেড়াই, কার 
কাছে গেলে তীকে পাবার পথের সন্ধান জানতে 

পারব। তখনই সে গুরুর কাছে যায় এবং গুরুর 

কাছে গিয়ে উপদেশপ্রার্থা হয় । 

যি সংসারের কাঁজগুলে। এরকম একট! ভাব 

নিয়ে করতে করতে-_শুদ্ধ নিষ্ষামকর্মের ফ্শ্রুতি- 

স্বরূপ চিত্তপ্তদ্ধির পথেই চল! যায় তাহলে জপ- 

ধ্যানের পক্ষে সেটা অনেক সহায়তা করে । না- 

হলে বাস্তবিক সমস্ত দিন যদি মন কেবলই ঘুরে 

বেড়াতে থাকে, তখন জপধ্যানের জন্য শুধু বসা- 

মান্জই হয়, আর কিছু হয় ন!। 

শীর্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, “তুমি যে-কথা 
বলছ সেটা ঠিকই । তবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 

বারা মনকে বশ করতে পারা যায়।” অভ্যাস 
মানে হচ্ছে-_মব সময় লেগে থাকতে হবে, 

ভাল লাগে কিনা সেটা অত ভাবার দরকার 

নেই। প্রথমেই কারও ভাল লাগে না, কিন্ত 

নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ক্রমে আনন্দ পাওয়া 

যায়। সকাল-সন্ধ্যাতে জপধ্যানের অভ্যাসটি 

রাখতে হবে এবং করতে করতে মন স্থির হবে, 
আর তখন জপধ্যানও ভাল লাগবে। . গোড়াতে 

মনে হবে যে, এটা ভয়ঙ্কর নীরস এবং কোনই 
আনন্দ পাওয়া! যায় না। কিন্তু ওযুধ-গেলার 

মতো! নিয়ম করে অত্যাসটি রাখতে হুবে। দ্বামী. 

অন্ধানন্দজী আমাদের কাছে বলতেন। “যা বলেছি 

উদ্বোধন [ ৮৭ত বর্ধ--নম সংখ্যা 

তিন-চার বছর করে যাও, তারপর যদি কিছু 
না হয়, তবে এসে আমাকে জিজেস করো ।” 

তিন-চার বছরের মধ্যে কোনরকম প্রশ্ন করতে 

গেলে তিনি কিছুই শুনতেন না। অন্ততঃ তিন- 

চার বছর না-হুলে ঠিক ঠিক তুমি এগোচ্ছ কিনা 
বোঝা ঘায় না। সেজন্ত গোড়াতেই এ-সব প্রশ্ন 

করতে গেলে মহারাজ পছন্দ করতেন না। 

এইতাবে কিছুদিন লেগে থাকলে তখন 

অভ্যাস পাকা হয়। অভ্যাস বরাবর করে যেতে 

হবে। আর বৈরাগ্য মানে-_বিচার করে তোমার 

মনে কি কি বামনা আছে সেগুলিকে খু'জে 

বের করতে হবে এবং বিচারের, সাহায্যেই 

নেগুলিকে আগে ত্যাগ করতে হবে, যেগুলি 

আমাদের মনকে চঞ্চন করে তোলে। একট! 

পুকুরে যদি খুব শান্ত স্থির জল থাকে, চাদের 
গ্রতিবিদ্ব (7৩159199 ) তাতে ঠিক ঠিক দেখক্জে। 
পাওয়। যায়। আর যদি জলে একটা টিল 

ছ'ড়ে দেওয়। হয়, জলে তখন ঢেউ খেলতে থাকে। 

সেই ঢেউতে কিন্তু আর চাদ ভাল দেখতে পাওয়া 
যায় না। মনেতেও ঠিক তাই। আমাদের 
মনে যদি বাসনা থাকে এবং তল! থেকে নানা 
কামনার বুদবুদ উঠতে থাকে, তখন মন চঞ্চল 

হতে বাধ্য। এ অবস্থায় মনে তরঙ্গ খেলতে 
থাকে, আর তাতে নিজ ইষ্টকে ভাল করে 
দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বিচার করে করের 

বাসনা-কামনাগুলিকে ক্রমে ত্যাগ করতে পারলে 

মন শুদ্ধ হবে এবং ইষ্কেও ভাল করে দেখতে 

পাওয়। যাবে। অত্যাস ও বৈরাগ্য হচ্ছে ছুই 

উপায়। গীতায় ভগবান শ্রীক্ষঞ্ষ যেমন বলে 
গেছেন, মহধি পতঞ্জলির যোগন্জ্রেও ঠিক তাইই 
বলা আছে, “অত্যাসবৈরাগ্যাত্যাং তন্নিরোধ: 1. 
মনকে স্থির করতে গেলে এই দুটো! উপায় ছাড়া” 
অন্ত কোন উপায় নেই। 

আবার আর-একটা কথ! প্রায়ই শোন! যায়, 



আস্দিন, ১৩৯২ এ 
(নে নানারকম, কত কি চিস্তা আসে। 

'জপধ্যান করতে বসলেই এমনও সব কথা মনে 

ওঠে, যেটা আমি আগে কখনও কল্পনাই করিনি ! 

বাপারটি হচ্ছে যে, জপধ্যানের সময়ে যখন 
আমাদের মন একটু স্থির হয়ে আসে, তখন যে- 

সব জিনিস আমাদের মনের নিচের স্তরে থাকে 

সেগুলি বুদ্বুদের মতো! উপরে উঠতে থাকে । 
"আর তখনই তো বুঝ! যায়, আমাদের মনের 

ভিতরে কি কি সব জিনিস আছে। সেটা 

বুঝলেই পার! যাবে সেগুলিকে বিচার করে করে 

ত্যাগ করতে । 

আর-একট! কথা হচ্ছে যে, আমরা মনকে 

908895110195 দিতে পারি । আমরা য্দি মনকে 

ক্রমাগত বলতে থাকি--যেরকম 93০1)18(115-রা] 

করে থাকে, যেন অনেকটা সেরকম-_মনকে 

10885501018 দিতে থাকি, তাহলে মন সে- 

গুলিকে মেনে নেয়। যদি আমরা বিচার করে 

মনকে বারবার বুবিয়ে বলি, “দেখ, ভগবানলাভ 

করলে, তার চিন্তা করলে তুমি আনন্দ পাবে, 

সংসারের ছুঃখকষ্ট থাকবে ন।”-তাহলে ক্রমে 

মন সেট! স্বীকার করে এবং কিছুটা শান্ত হয়। 

তাতে জপধ্যানের পক্ষে স্থবিধা হয়। অন্ত আর- 

এক উপায় আছে--মনকে খুব করে শাপিয়ে 

বলতে হয়, “এই সময় তুমি ওসব চিন্তা করতে 

, পারবে না । এখন তোমাকে ভগবানের চিন্তা 
করতে হবে।” মনকে এইভাবে জোর করে 

শাসালে সে একটু শান্ত হবে। স্থতরাং এরকম- 

ভাবে শান করে, অথবা! 99886311005 দিয়ে 

মনকে বারবার বলতে বলতে মনের এটা পাকা 

সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, বাস্তবিকই ভগবানের 
চিন্তাতে বেশ আনন্দলাভ হয়, তাহলে কেন 
আর অন্ত সব চিত্ত করা? এই ছুই উপায় 

ঘন নিয়ে কথা, ৪৯৯ 

দ্বারাও মনে যে-সব আজেবাজে চিন্তা আসে 

সেগুলিকে আস্তে আস্তে দুর করা যায়। 
সাধন! একদিনের ব্যাপার নয়, সমস্ত জীবন- 

ভোর করে যেতে হবে। সব সময় আমাদের 

সতর্ক থাকতে হবে, মনের উপর নজর রাখতে 

হবে-মন কি করছে না করছে । আর থেই 

দেখব যে, মন একেবারে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে, 

তখন তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা 

করতে হবে। এইভাবে সব সময়েই সতর্ক 

থাকলে সাধন-ভজনের বিদ্ব দুর করা সম্ভবপর 

হবে। 
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নামে একটি ছোট বই আছে ব্রাদার লরেন্স 
বলে একজন গ্রীষ্ঠান সাধুর কথ! ও তার কিছু 
চিঠিপত্র । তিনি ষাট বছর রান্নাঘরের কাজ 
করেছিলেন, কিন্ত তিনি ভগবানলাভ করে- 
ছিলেন। তিনি কাজের মধ্যেও সব সময় 
ভগবানের চিন্তা করতেন। মনে মনেই তার 

শরণাগত হয়ে স্দাসর্বদ| তাঁর চিন্তা করতেন-- 

কাজের ঝামেলার মধ্যেও তার মনটি থাকত 

একমান্্র ভগবানের দিকে । আমরাও যদি 

আমাদের সংসারের কাজকর্মের মধ্যে সর্বদ! 

ভগবানের চিন্তাটি বজায় রাখার চেষ্টা করি, 

তাহলে আমাদেরও বা সেইতাবে হবে না৷ কেন? 

শ্রীকষ্ণচ বলেছেন অর্জনকে, “তম্মাৎ সর্বেষু কালেষু 

মামন্ুম্মর যুধ্য চ।”-তুমি সর্বদা! আমার চিন্তা 

কর এবং লড়াইও কর। আমার্দেরও সংসারের 

লড়াই চলবে, কিন্তু সব সময় মনকে রাখতে হবে 

ভগবানের শ্রীচরণে” । এইভাবে যদি আমরা চলি 

তাহলে জপ, ধ্যান, এবং একাগ্রত৷ প্রভৃতি 

ঘ। কিছু আমাদের সাধনার বিষয়, ত। সার্থক ও 

সফল হবে। 



ধ্যান ঃ সকল যোগের পূর্ণভাসাধক 
খ্বামী প্রেষেশানদ্দ 

্ী্রীগা সারদা দেবাঁর কৃগাধন) বাশষ্ট সন্তান-_শ্রীরামকৃফ-সঞ্যের লোকান্তারত মহনীয় সন্নযাসী। 
এতাবৎ অপ্রকাশিত নিবজ্ধটি শ্রুতশলাখিত। 

॥১॥ 

মামবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার 

চিত্তে বিবেক নামক বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন সে 
অন্তর্জগতের তত্ব জানিৰাত জন্য কৌতুহল অনুভব 
করে। সৌভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ বৈদিক ধর্মের 

আত্মবিজ্ঞানের কথ! জানিতে পারে। তাহার 

ফলে ক্রমেই তাহার বুদ্ধিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য 
ধর] পড়ে। কিন্ত এই সম্বন্ধে সকল কথ! জানিতে 

ও বুঝিতে পারিলেও এই জগৎ হুইতে নিজেকে 
সরাইয়! পূর্ণত্ব লাত করা সম্ভব হয় না। প্রায়শঃ 

দেখা যায়, যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় সব কথা 

জানেন, তাহারাঁও দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত 

নহেন। ধাহার। নিদিধ্যান করিয়া 'আমিযে 

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তাহা বোধে বোধ করেন, 

মাক তাহারাই জন্মমরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ 
করেন। নিদিধ্যাসনই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ উপায়, 

জ্ঞানবিচার নহে। তাই যোগের পথ সম্বন্ধে 

সম্পূর্ণরূপে সচেতন না হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হয়। 

আমর] দেখিয়াছি, ধীমান মহৎ তবজ্ঞানীরাও 

ব্যবহারে বিজ্ঞানীর মতো চরিত্রবল প্রায়ই 

দেখাইতে পারেন না। বিচার করিতে করিতে 

অনেকেরই মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্ত 

ধাহার। নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাম করিয়া 

চিত্তকে ব্রদ্জাভিমুখী করেন, তাহার। পুর্ণজ্ঞান- 

লাভ না করিলেও তাহাদের জীবনে অপূর্ব মাধুর্ষের 

বিকাশ হইয়। থাকে। 
১২ ॥ 

জ্ীমস্তগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বহ- 
জন্ম পুণ্যকার্ধ করিলে মাছুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়। 

তাহার ফলে শেষজন্সে সাধকের মনে ভগবান- 

লাভের প্রবল আকাঙ্ষা উপস্থিত হয়। “যেষাং 
্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্,-_ইত্যাদি। « 

ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও, 
ভগবানের সাক্ষাৎকার না হুওয়৷ পর্যন্ত দেহমনের 

প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পার! যায় না। সাক্ষাৎ- 
কার করিতে হইলে তগবানের সৌন্দর্ধ মাুর্ 
এবং এখর্ধব নিয়! মাতিয়া থাকিলে মন প্রত্যক- 
চেতনাভিমুখী' নাও হইতে পারে ; সাধারণত: 
দেখ! যায়, ভক্তর1 ভগবানের সেবাপুজা মহিমা" 
কীর্তন ও ঘোষণ। নিয় মাতিয়া থাকায়, মন 

অন্তত্সের দিকে বেশি দুর অগ্রসর হয় না। কখন 
কখন অভিমান বশে অভক্তকে অবহেলা অবঙ্ঞ। 
করা, অন্ত মতাবলম্বীদিগকে ঘ্বণা করা গ্রতৃতি 
দুফষার্ধে ভক্তের চিত্ত অতি নিষক্নগামী হুইয়! পড়ে; 
এইরূপে আরও নানাপ্রকার অনংখ্য বাধা ভক্তকে 
ভগবানলাভের পথে বিন স্ষ্টি করিয়া থাকে। 
তাই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে ন। পারিলে 

ভক্ভিসাধনায় সিদ্ধি সম্ভব নহে। ভক্তিসাধনার 

পথেও তাই নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। “ঈশ্বর 
প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে মুক্তিলাভ সম্ভব 
নহে। 

॥ ৩ | 

মান্গষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেও যোগের 
সহায়কর্ধপে পরিণত কর] যায়। তাহা করিতে 

হইলে কর্মের ঝঞ্চাটের মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির 

দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি তীক্ষ বুদ্ধিবলে 
মুক্তি যে আমার জীবনের একমান্ত্র উদ্দেশ্ঠ তাহা 
বুঝিতে পারি এবং সর্বদা এ মুক্তিরূপ আদর্শের 
দিকে মনকে টানিয়! রাখিতে পারি, তাহা হইলে 

কর্মের মধ্যেও মনে মু নিদিধ্যাপনের* ভাব 

_ এ 
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থাকিতে পারে। মৃদ্ধ বলিবার কারণ এই যে, 
কর্ম স্ুসম্পন্ম করিতে হইলে মনের অনেকখানি 
কর্মের দিকে দিতেই হইবে) তখন মনের একটি 

অংশে মাত্র মুক্তির চিন্তা অবস্থান করিবে। 

কর্মযোগের একটি স্থপ্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে, 

-বড়মান্গষের বাড়ির বি! ঝিটি নিজ সংসার 

পরিচালনে অক্ষম বলিয়। বাধ্য হুইয়াই বড়মানুষের 

বাড়িতে ঝিগিরি করিতে আসে | সে মিশ্চিত- 
রূপে জানে তাহার একটি শ্বগৃহ ও কয়েকটি স্বজন 

আছে, যাহাদের জন্য দে খাটিতেছে এবং বাবুর 
বিন্দুমাত্র অন্থবিধ। হইলেই তাহাকে তাড়াইয়৷ 

দিবে। অবশ্ঠ আমরাও সত্যসত্যই নিজ নিকেতন 

পরিত্যাগ করিয়া দেহমনের 'ঝিগিরি করিতেছি 

বাধ্য হই । কিন্তু আমর। তো তাহ জামি না, 

জানিলেও বুঝি না, বুঝিলেও স্বগৃহে প্রত্যাগমনের 

আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারি না। 

হৃতরাং বড়মানুষের বাড়ির বি হইতে যাওয়! 

আমাদের পক্ষে একটি ভাওতামাত্র | জ্ঞানবিচার 

করিয়া আমি নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ-ুক্ত জানিলাম, 

ভগবানের সৌন্দর্য মাধূর্ষে মুগ্ধ হইলাম, তথাপি 
দীর্ঘকাল নিরস্তর পরম শ্রদ্ধার সহিত নিদিধ্যাসন 

না করিলে এঁ পথে বেশিদুর অগ্রসর হওয়া যায় 

না। আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়৷ দিয়া 

মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কি যে দুরূহব্যাপার 

তাহা! কি আর বলিতে হয় ? 

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্রদৃঢ় দেহ ও মন 
ধাহাদের ছিল সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ এ কর্মযোগ 

সাধন করিতেন। স্থৃতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন 

সাধনা । “ইমং রাজর্যয়ো! বিছুঃ। 

তবে অনস্ত জীবনের কর্মের অভ্যাস সহসা 

পরিত্যাগ কর! একাস্ত অসন্তব বলিয়! সর্ব ঘোগ্ 
সাধনারই আদিতে নিষ্কীমতা৷ অভ্যাস করিবার জন্য 

কর্ম করা অপরিহার্য । সেইজন্যই আমাদের মতন 
অনধিকা রীর্দিগকে স্বামীজী এত কর্মের গ্রেরণা 
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দিয়াছেন। কিন্ত নিষ্কামকর্ম করিতে হইলেই 

কর্মের উদ্দে্ট মুক্তির নিধিধ্যাসন! সম্বন্ধে সতত 
মচেতন থাকিতেই হুইবে। কর্ম করিতে করিতে 

মনের টান এ দিকে তো থাকিবেই এবং “ফুরসৎঃ 
পাইলেই নিদিধ্যাসমে মনকে তুলিয়া রাখিতে 

হইবে-_যেমন ছুটি পাইলেই ঝিটি বাড়িতে গিয়া 
উপস্থিত হয়। 

তাহা হইলে কর্মযোগেরও শেষ সোপান 

ধ্যানযোগ । 

॥ ৪ ॥ 

অনাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর্র 
ব্যক্তির! জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ 

করিতে পারেন ; কিন্তু এইরূপ অধিকারী জগতে 

অতি অল্লই দেখ! গিয়াছে। আমাদের মতন 

সাধারণ লোকের পক্ষে অনেক সময়ই খুব ফলপ্রদ 
হয় না । কুস্তিগীরের] ব্যায়াম করিয়। খুব আনন্দ 

পায়) ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরা সুক্্ স্ 

বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়৷ বুদ্ধিচর্চার আমোদ 
লাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্ত সব দেশেই 

কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, ধাহাদের 

চিন্তাপ্রণালী অত্যন্তই টিত্তাকর্ক। আমরা 

উপন্তান পড়িয়া যে আনন্দ পাই,মানমিক কসরৎ- 

কারীর এ সব গ্রস্থপাঠে ঠিক তেমনই আনন্দ 
পাইয়া থাকেন। তবে অবশ্য বেদাস্তমতে চিন্তা 

করিলে মন বহু উধের্ব উঠিয়। যায় ঠিকই, কিন্ত 
মনকে ্বন্বূপে তন্ময় না! করিতে পারিলে যুক্তি- 

লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। 

তক্তিণান্ত্রে যে প্রেম'গ্রীতির কথ। আলোচিত 
হইয়াছে; তাহা তো উপন্তাসে লিখিত মাসষের 

গ্রীতি-মিলন-বিরহের আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর 
রূপ। খুব একটি স্থন্দর মৃতির প্রতি ভালবাসায় 
হাসা-কাদা, নাচা-গাওয়াতে খুব সখ লাত হয়। 

অনেক স্থলে ভগবানের সৌন্দর্ঘ মাধুর্ধ কীর্তন 
করিতে করিতে বনু ভক্তের সমাধি (ভাব) হইতে 
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দেখা যায়। ইহাঁও একপ্রকার মানসিক কসরৎ। 
যথারীতি সাধন সহায়ে দেহাত্মববুদ্ধি দূর না 

করিলে মুক্তি অসম্ভব। যুগ্লাতার পূর্ণক্র্ধ 

প্ীর়ামকষ্দেবের চরণাশ্রিত ভবনাখ, ছোট নরেন 
প্রভৃতি অনেকের ভাব হইত, কিন্তু তাহাদিগকেও 
পরে যথাবীতি সংসার করিতে হইয়াছিল। 

মোট কথা যথারীতি যোগাভ্যান করিয়। ধাপে 

ধাপে মনকে উপরে তুলিয়া চিদ্বাকাশে লইয়! 

না গেলে বিষয়-বাসন! দুর হয় না। শ্রীগীতা 
ন্জিয়াণি পরাণ্যাহঃ ইন্ট্রিয়েভাঃ পরং মনঃ, 

ইত্যাদি হইতে পরবর্তী ক্পোক পর্যন্ত দুইটি মন্ত্রে 
এই কথাই ম্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। তাহার সারমর্ম 

এই যে, নিজের বোধশক্তিকে দেহমন হইতে 

উধ্বে তুলিয়া শ্বন্বরূপ বোধ ন! হওয়! পর্যন্ত শাস্তি- 

লাভ অনস্ভব। জ্ঞানবিচারে মুক্তির স্বরূপ বুঝা 

যায়, ভক্তিতে মুক্তির ম্বব্ূপ ঈশ্বরের চিন্তায় 

রুচি হয়, নিষ্ামকর্ম বুদ্ধিকে মাঞ্জিত করিয়া 
দেয়; কিন্তু ধ্যানযোগই সর্বশেষে জীবাত্মাকে 

পরমাত্ম(র সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। ধ্যান- 

যোগের সহায়তা না নিলে পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের 

ফললাভ ন্ুদ্বর পরাহত। সকল যোগেরই তো৷ 

এক নুর, জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়|, 

স্তরাং মুযুক্ষুর প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একাস্ত 
আবশ্ক । 

॥৫॥ 

হিন্দুদের নিয়ম ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ 
ভ্রিলদ্ধ্াা জ্যোতির্ময় স্ুর্বকে ধ্যান করিবে । ৭1৮ 

বৎসর বয়স হইতেই তাহ! শিখানে। হইত ; এখনও 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কচিৎ কেহ প্রত্যহ গায়জী জপ 

করিয়া থাকেন। দেই জাপকর্দের মধ্যে কচিৎ 

কেহ এক-আধখটু ধ্যানও অভ্যাস করিয়া! থাকেন। 

ধ্যানকেই হিন্দুরা অত্থর্দয় ও নিঃশ্রেয়স লাতের 

প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃমংযোগ 
অভ্যাস না৷ থাকিলে সংসারের সামান্ক কাজও 
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হুসম্পন্ন হয় না; বড়বড় সকল কাজেই বিশেষ 
মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়। 

ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া! যাওয়ার পর 
ঈশ্বরের নাম জপ প্রবর্তন কর] হইয়াছিল, তাহাও 

ধ্যানেরই একটি নিয়ন্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ 
করা যায়। (্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতাসম্প্রয়োগঃ ৷ 

_-পাতঞ্জল স্) র 
কিছুদিন পূর্বে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতগণ 

কোন কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 

থাফার রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
তাহা যোগেরই ঈষৎ আভাপ। 

যোগাভ্যাম তিরোহিত হুওয়ায় হিন্দুজীতির 

সব দিকে অবনতি হইয়াছে । যেব্যক্তি দিনে 

অন্ততঃ তিনবার মনকে প্রত্যান্ৃত করিয়৷ জগতের 

উধ্র্বে তুলিয়া রাখিতে পারে, তাহার জীবনে 
আত্মার অনন্ত মহিমার একটু ন। একটু প্রকাণ 

হওয়াই স্বাভাবিক। আমার পিছনে যে অনন্ত 

শক্তি রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান 

বিশ্বান না থাকিলে মানবজীবনের ভর্র্বগতি 

হইবার তো কোন উপায় নাই। 

জগতের সব রহস্য, ব্রদ্ষের সব তত্ব জানিলেও 

মাজষ তে দেহ মনের “খোয়াড়” হইতে মুক্তি 

পাইবে না। তাই তো হিন্দুরা শিশুকাল হইতে 
উধের্ব উঠিবার একমাত্র পথ ধ্যান বা নিদিধ্যাসন 

শিক্ষা দিতেন। 

॥৬॥ 

নিফামভাবে কর্ম করিতে করিতে সংপারে 

বিরক্তি হইল, জ্ঞানবিচার করিতে করিতে জর্ব- 
প্রকার উপাধিবঞ্জিতি আমিই সত্য-_জেেয় 

জানিলাম এবং জাতৃত্বরূপ মিথ্যা বুঝিলাম । ব্রন্মের 
অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্ধের আকণে মুগ্ধ হইলাম ; 
কিন্ত দেহমনের দাসত্ব ঘুচাইতে ন! পারায় পূর্ণ 
শান্তি তো পাইলাম না। 

তখন মহৃধি পতঞ্জলি আমিয়! একটি অত্যা্চর্ 
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সরল সোজ। রাস্তা দেখাইয়া! দিলেন_যে রা্ত। 
ধরিয়। চলিতে চলিতে পূর্ণ শান্তি লাভ নিশ্চিত। 
তিনি বলিলেন, শরীর-মনকে যম-নিয়মের দ্বার] 
ধুইয়। মুছিয়া নির্ন কর; তাহার পর বাহিরের 

সকল কর্ম বন্ধ করিয়া আসন করিয়া বসিবে। 
উপবিষ্ট থাকিয়! প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে 

নিক্ষি় কর। অতঃপর বুদ্ধির মধ্যে যে সন্বগুপণের 

প্রকাশ আছে, তাহা “বোধ' করিয়া বসিয়। থাক। 
এইবূপ থাকিতে থাকিতে স্থাবর সমস্ত রহস্ত 
তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। স্থির সৌন্দর্য 
মাধুর্য এবং এশ্বর্ধ সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ উদাসীন 
হইবে, তখন স্ষ্টির অতীত গুণাতীত “চিৎ 
বস্ধকে অন্ৃভব করিয়া পুর্ণত্ব লাভ করিতে 
পারিবে। 

ইহাই অধ্যাত্ম বিদ্ভালাভের শেষ ধাপ। দৃঢ় 

স্বল্প নিয়া বসিয়। গেলে শাস্তি লাভ স্থুনিশ্চিত ; 

রীপ্ীবুদ্ধদেবের জীবন ইহার জলস্ত উদাহরণ । 

ভীপ্রমায়ের একটি কথা 

॥৭॥ 
ধ্যানযোগের বিশ্গ বিষয়ে বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি 

মহাপুরুষদের জীবনে উল্লেখ আছে। যেমন 
সংসারে দেখা যায়, যে যত শিক্ষিত হয়, ভাল 
ভাল তোগ সম্বন্ধে সে তত সচেতন হয়। একটি 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক পরম তৃপ্তির সহিত ডাল 
ভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত বাবুর বনু উপকরণ ন৷ 
হইলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্ম সাধনার 
ফলেও মানুষের রুচি বাড়িয়া থাকে এবং রুচি 
অনুযায়ী অন্থতবও আসিয়! উপস্থিত হয়। সেই 
লব সাধকদের মধ্যে ধাহারা নিফামকর্ম করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, কর্ম কখন শেষ হয় না; উপাসন! 
করিয়া! দেখিয়াছেন ভগবানের উপর তীব্র ভাল- 
বাসা না থাকিলে মনকে জগৎ হইতে উধর্বপথে 
চালাইতে সব সময় ইচ্ছ প্রবল থাকে না; জান- 
বিচার করিয়৷ দেখিয়াছেন, ব্রন্ধাণ্ডের সমস্ত বস্তর 
তত্ব জানিতে পারিলেও প্রাণে শাস্তি হয় না ; 
তাহার। সাধন পথের কোন বিষ্বতেই বিচলিত হুন 
না এবং পরমানন্দে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে 
আরোহণ করিতে করিতে পূর্ণ শাস্তি লাভ করিয়।! 
থাকেন। 

শ্রীপ্রীমায়ের একটি কথা 
ত্বামী ধীরেশানন্দ 

শ্রীরামকফ-সম্যের অন্যতম প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ব]াসী। 

শরীশ্রীমা একটি ত্যাগী ভক্ত সম্তানকে বলিতেছেন 

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২২৮৬) : “যেমন ফুল নাড়তে 
চাড়তে জ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গদ্ধ 

বের হয়, তেমনি ভগবত্তত্ব আলোচনা করতে 

করতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসন! যদি হতে 
পার এক্ষুণি হয় ।” 

: সংসার-বন্ধন-মুক্তি বিষয়ে পুনঃ একটি স্ত্রীতক্তকে 

শীশ্রীম বলিয়াছেন; গন্বামী বল, পুত্র বল, দেহ 
বল--লব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটতে 

না পারলে পার পাওয়া যায় না। দেহে মায়া 

দেহাত্ববুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে। 
কিসের দেহ, মা, দেড় দের ছাই বইতো নয়? 

তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই 
হোক্ না, পুড়লে এ দেড় সের ছাই। তাকে 

আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল-*"।” 
(শ্রীশ্রমায়ের কথা, ১১১৬) 

জীশ্রীমায়ের কথাগুলি অতি প্রসন্ন, সরল, মধুর, 
মর্মম্পর্শী ও সাবলীল কিন্তু উহার তাৎপর্য অতি 
গন্ভীর। তাই এই বিষয়ে বেোদাস্ত কি বলেন 

আমর] তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

শীপ্রীমার বাণী-_“তগবত্বত্ব আলোচন! করতে 
করতে তত্বজ্ঞানের উদয় হয়” ভগবত্বত্ব 

আলোচন! অর্থ-_তত্ববিচার | তত্ব অর্থাৎ (তৎ ও 

ত্বম্) পরমাত্মা ও জীবাত্মার শ্বরূপবিষয়ক বিচার 



ব্দোস্তের ঘোষণা--“বিচারাৎ জায়তে জ্ঞানম্, 

জানাৎ মোক্ষমবাপ্যতে ।”-_-তত্ববিচার-প্রভাবেই 

জান উৎপন্ন হয় এবং একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ- 
প্রাপক ।-_বেদাস্তের এই কথাটিরই সমর্থন ব 

ইঙ্গিত মায়ের কথাতে পাওয়া যাইন্ডেছে। 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণদেবও বলিয়াছেন : “মানুষ 

আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে 

পারে। আমি কে'--ভাল করে বিচার করলে 

দেখতে পাওয়া যায়, আমি' বলে কোন জিনিষ 

নেই। হাত, পা, রক্ত, যাংস ইত্যাদি--এর 
কোন্ট] 'আমি' ? যেমন প্যাজের খোস! ছাড়াতে 

ছাঁড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে 
না, সেইক্প বিচার করলে “আমি বলে কিছু 

পাইনে। খেষে যা থাকে তাই আত্মা-__চৈতন্ | 

“আমার” আমিত্থ' দুর হলে ভগবান দেখা দেন।” 

( জদ্রীরামরু্চ উপদেশ, ১/১)।-ঠাকুরের এই 
উপদেশটিতেও আমর] দেহাত্মবুদ্ধিত্যাগের সুন্দর 

বিচারধারা লক্ষ্য করিতেছি । ইহাও বেদাস্তোক্ত 

বিচারধারারই গ্রতিধবনি__ইহা আমর! পরে লক্ষ্য 

করিব। 
বিচারই বেদাস্তের একমাত্র মুখ্য লাধন। 

বেদাস্ত বলেন, দেহেতে আত্মত্ববুদ্ধিই লর্ব বন্ধনের, 

সংমার দুঃখের মূল। মাধ়াপ্রভাবে আমরা নিজ 

পারমাধিক নিত্য নচ্গিদানদ্দ ম্বরূপটি তুলিয়া 

নিজেকে দেহমনবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্ষুপ্র পরিচ্ছন্ন জীব 

বলিয়। নিশ্চয় করিয়া বলিয়া আছি ও সংলার- 

সমুকরে হাবুডুবু খাইতেছি__ইহাই আম্চ্! 
শ্রুতি বলেন, যিনি নিজেকে অভয় ব্রদ্মরূপে 

জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ববপ-ই হইয়া যান। ওর 

সম্প্রদায়বিদ্ শ্ররত্যেকশরণ আঁচার্ধগণ ঘোষণা 

করিয়া থাকেন যে, জঁতিনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা! উপায় 

অব্লগ্নেই বিচার সহায়ে জানোদয়ে জীবের 
মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া! ত্রা্মীস্থিতি লাভ 
হইয়া থাকে। 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ বর্ষ--»গ সংখ্যা 

শ্রুতির মুখ্য উপদেশ--.“নেতি, নেভি, । যাহা 
কিছু ইন্জিয়গ্রাহ দৃশ্ঠ পদার্থ আমরা গ্রহণ করি- 
তেছি উহার কোনটিই সত্য নহে। সর্বদৃষ্টগ্রপঞ্চ 
এইরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেলে সর্বশৈষে নিষেধের 

(বা বাধের ) অযোগ্য যে বস্ত থাকেন তাহাই 

্রন্ধ। তাহাই স্বর্ূপতঃ তৃমি। 
এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্তই শ্রুতি প্রথম ত্রহ্ধ 

হইতেই জগতের কৃষ্টি-স্থিতি-আদি কল্পনা করিয়! 
আত্মাতে ক্রিয়া কারক ফলারদির অধ্যারোপ 

করিয়৷ থাকেন। অর্থাৎ আত্মা (জীব) পুণ্য- 
পাপাদিকর্মের কর্তা ও হস্তপাদাদিমান শরীরধারী, 

এইরূপ আরোপ করিয়া থাকেন। পুনঃ বিচার 

সহায়ে এ আরোপিত বিশেষতাসমূহ নিষেধ 
অর্থাৎ “অপবাদ? করিয়া জীবকে শুদ্ধ তত্বজ্ঞানে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। যেমন কাগজ, কাি, 
রেখ! প্রভৃতি সহায়ে অক্ষরজ্ঞান হইয়া থাকে, 

কিন্তু কাগজ, কালি কোনটাই অক্ষর নহে। তন্দ্রপ 
জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-আর্দির মূল কারণ এক 

্রদ্ধ ইহা বুঝাইয়া৷ কল্পিত সর্ববিশেষতার নিবৃত্তির 

জন্য “নেতি, নেতি'_ এই উপদেশ সহাগ্গে সর্ববস্তর 

অপবাদ করিয়া থাকেন। 

এই অধ্যারোপ-অপবাদ”-ূপ গ্রক্রিয়াই 

ব্দোস্তোক্ত সর্বপ্রক্রিয্বা বা বিচারধারার মূল। 
্দ্ষাত্সৈকত্ববোধ উৎপাদন করাইবার জন্ত এই 
'অধ্যারোপ-অপবাদ ভিন্ন অন্ত কোন উপায় 

বা প্রক্রিয়া বোদোস্তে নাই। আচার্ধ শংকরও স্বরূত 

ভাস্তাদিতে ইহা৷ বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। 
বেদাস্তমতে ব্রহ্ম নিভ্যপ্রাপ্ড ও সর্ববিশেষণ- 

রহিত। লর্বাত্মা ব্রদ্ম কোন সাধনদ্বার। প্রাপ্য না 

হইলেও শ্রুতি তাহাতে প্রাপ্ত্ব আরোপ করিয়া 

থাকেন। পিদ্ববস্ত কর্ম নিত্যপ্রাণ্ত হইলেও 

অজ্ঞানবশতঃ শ্রমে উহ! অপ্রাণ্ডের স্তায় প্রতিভাত 
হয়। ভ্রম, জ্ঞান ভিন্ন অন্ত কোন সাধনদ্বার। নিবৃত্ত 

হইতে পারে না। ভ্রম নিবৃত্ত হইলেই ত্রহ্ধ যেন 



আস্িন। ১৬৬২ ] 

পুনঃ শ্রাণড হন। এইরপে অন্ষের প্রাপ্যত্ব 

অধ্যারোপিত ও জান তিশ্ন অন্ত সাধনের অপবাদ 

করা হইয়াছে । 
্রদ্ধকে জেয় বলা হয়, ইহারও তাৎপর্য এই 

ফেক্রন্কাতিরিক্ত আর কিছু জেয় নাই। ক্রহ্গে 

জেয়ত্বেরে আরোপ ও ব্রক্ষভিম্ন সর্বপদার্থের 

জেয়ত্বের অপবাদ বুঝিতে হুইবে। ব্রন্ষে সর্ব- 
কারণত্বও আরোপিত, উহ্া্থারা কার্ধত্বের নিষেধ 
'অআভিপ্রেত। এইক্পপে কারণত্বও নিষিদ্ধ হইলে 

অবশেষে সর্ববস্তর হ্বরূপ এক ক্রদ্ষই অবশেষ 

থাকেন। 

' বেদান্তোক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা বিচারধারার 

একটু আঁলোচনা৷ কর] যাইতেছে । 
(ক) সামাল্ড বিশেষ প্রক্রিয়া : বৃহদারণ্যক 

উপনিষদে ছুন্দুভি (ভেরী), শংখ ও বীণার 
দৃষ্টান্ত দুষ্ট হয়। এ সকলে আঘাতজন্য 
সামান্যধ্বনি ও বিশেষধ্বনির ভেদ থাকিলেও 

সামান্তধবনি হইতে পৃথক করিয়া বিশেষধ্বনিকে 
গ্রহ্ণ কর! যায় না, কারণ সামান্তধবনি হইতে 

) অতিরিক্ত কোন বিশেষধ্বনি হইতেই পারে না। 
শব্ধ সামান্য ও বন্থবিধ হইতে পারে । পুনঃ এ 
সকল শব্ধদামান্য একটি শব্ধ মহাসামান্ত হইতে 

পৃথক নহে । বূপরসাদি বিষয়েও এরূপ বোদ্ধব্য। 

পরিশেষে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হয় যে, এক 
মৎমামান্ত হইতে ভিন্ন অন্ক কোন সামান্যবিশেষ- 
ভাব হইতেই পারে না। সর্ববস্ততেই এক সত্ত। 

অন্থগত। উহাই আত্ম । জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে 

এক আত্মারূপ সত্তা সর্বত্র সমভাবে একরপে 

বিচ্মান। এইবরূপে দেখা যায় বিশেষ সত্ব 

করিত ও এক সত্তানামান্তই সত্য । বিশেষ সত্তার 

অপবাদ দ্বারা স্থাপিত এক সত্তাসাম়ান্তভাবও 

কল্পিত বা অধ্যারোপিত, কারণ স্যুণ্তি গ্রলয়া দি- 
কাদে এক আত্মা বিদ্কমান থাকিলেও উহাতে 

সস্তাসামান্তভাব বলিয়! কিছু থাকে না । অতএব 

€ 

ভ্রীতীমায়ের একটি কথা ৫৬৫ 

সত্তাসামান্ত বলিয়৷ কিছু বিশেষ বসন্ত নাই। 
উহাও একটা অধ্যারোপ মাআ। এক আত্মাই 
আছেন। চিদ্বস্তব্যতিরিক্ত সামান্তবিশেষতাৰ 
বলিয়া কিছু নাই। সামান্যবিশেষভাবরহিত 

চ্দাত্সাতে বুদ্ধির প্রবেশ করাইবার জন্যই এই 
মামান্যবিশেষভাবের কল্পনা । ইহা! “অধ্যারোপ- 
অপবাদ" প্রক্রিয়ার একটি অবান্তর তেদ, এইবূপ 

বুঝিতে হইবে। 
(খ) দৃগন্বশ্যবিচার প্রক্রিয়া : দৃণ্ুতথ 

নিষেধ করিবার জন্য আত্মাতে ত্রষ্টস্ব আরোপিত 
হয়। ইহাও দ্বৈতরাহিত্য বুঝাইবার উদ্দেন্টে 
একটি উপায় মাত্র । দ্রত্ব ব্রহ্মবোধ উৎপাদনের 
একটি উপায়। ব্রহ্মই একমাত্র ভ্রষ্টা, ইহা! জানা 
স্থগম। ইহাও একটি অধ্যারোপ। সর্বশেষে 

এই আরোপিত ত্রষ্ত্বও নিষিদ্ধ হইয়া এক দৃগ.- 
মাত্র চৈতন্যন্বরূপ ব্রন্ষই অবশেষ থাকেন। 

ইন্জিয়া্দি সায়ে বাহ্বিষয়সমূহ আমরা 
অনুভব করিয়। থাকি । এ স্থলে চেতন জীব স্রষ্টা 
ও জড় বিষয় দৃশ্ঠ | বিচার দ্বারা দৃশ্ঠ বিষয় হইতে 
পৃথক করিয়া ভার স্বরূপ নির্ণয় করাকেই 'ৃগ্- 
দৃপ্তবিবেক” নামে বলা হইয়া থাকে । ব্রা সর্বদা 
'অহং, বা আমি'_ এই বোধের বিষয়, আর দৃশ্য 

ছইদং বা “ইহা"_এইরূপ অন্থভবের বিষয় হইয়া 

থাকে। ভ্রষ্টী কখনও “ইদং অর্থাৎ দৃহাকোটির 

অন্তর্ভুক্ত হন না। যদিত্রষ্টা কখনও দৃশ্ঠবর্গের 
অন্তর্ৃক্ত হন তবে তাহা গৌণ বা মিথ্যা ভষ্টা। 
যেমন বল৷ হয় যে, রাজ! চররূপ চক্ষুদ্বার! দর্শন 

করেন। এখানে বস্ততঃ চরই সব দর্শন করে। 

রাজার দ্রষ্টত্ব এস্কলে গৌণ, মুখ্য নহে। 

দেহেঞ্জিয়াদি দর্শন করে, এখানে দেহেস্দ্িয়াদির 

রটত্ব মিথ্যা, গৌণ নহে। দেহেন্দ্িয়াদি সর্বথা 
রষ্টা নহে। জ্রষ্ট। হলেন চেতন আত্মা। 
দেহেন্্িয়াদি জড়, উহার দ্রষ্টী হইতে পারে না। 
টৈতন্যন্বরূপ আত্মার স্বভাবভূত জ্ঞান বা দৃষ্টিই 



৫৮৬. 

পারমাধিক রইদ্ব। লৌকিক ঘটপটাদির জ্ঞান- 
রূগ দৃষ্টি অন্ত:করণ বৃত্বিরূপা বলিয়া উহ অনিত্য। 

বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই চৈতন্য ব্যাপ্ত 
হইয়া উহাতে চিদাভান উৎপন্ন হওয়াতে সকলে 
উহ্থাকেই জ্ঞান বা দৃষ্টি বলিয়া! থাকে । অন্তঃকরণ- 
বৃত্তির আরোপের অপেক্ষাতেই লৌকিক দ্রষস্ব 

হইয়া থাকে। দ্েহমন ইন্্িয়ািতে অভিমান- 
বশতই আত্মচৈতন্যে প্রমাতৃত্ব ব৷ ্রষ্টত্ব আরোপ 
হয়। লৌকিক ভরা হ্যুণ্যাদি অবস্থাতে থাকে 
না। তখন জাতা-জ্ঞান-জেয়রপ ত্রিপুটী বিভাগ- 
রছিত সর্বব্যবহারাতীত এক জ্ঞানন্বরূপ ব্রদ্ষই 
থাকেন। উহাই পরমাত্মার অলুপ্তর্টস্ব। এই 
জ্ঞান হইলে জষ্টা-দর্শন-দৃশ্ঠরূপ বিভাগ অপবাদ 
অর্থাৎ নিরাকরণ হহ্য়। যায়। জাগ্রৎ স্বপ্পে এক 

চৈতন্যজ্যোতিকেই উপাধিদ্বার৷ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বা 
জ্ঞান বলা হয় মাত্র। উহা আত্মার পরিচ্ছিনন 
রূপ, মিথ্যারূপ, কারণ উহা! শপাধিক। ভিন্ন ভিন্ন 

উপাধিবশতই আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ ও 

কর্মের আরোপ হইয়া থাকে । কেবল জ্ঞপ্তি বা 
নিধিশেষ জ্ঞানম্বরূপ আত্মাই পারমাধিক দ্রষ্টী। 

(গ) পঞ্চকোশবিচার প্রক্রিয়া : উপ- 
নিষদে পঞ্চকোশবিচারের বিষয় বল! হইয়াছে। 
অন্নময়, প্রাণময়। মনোময়াদি কোশে ক্রমশঃ 

আত্মত্ব অধারোপ করিয়া পূর্বপূর্ব কোশের 

আত্মত্ব নিরাককত হইয়াছে । এইরূপে বুঝানো 

হইয়াছে যে, আত্মা পঞ্চকোশাতীত ও সর্বঘৈত- 

কল্পনারহিত। যথা : তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রদ্ষের 
সত্য, জ্ঞান, অনস্ত-_-এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া 
তৎপর বলিয়াছেন যে, এই ব্রহ্কে বুদ্ধিরূপ গুহাতে 

জানিতে হইবে । তানস্তর ব্রন্ধ হইতে আকাশাদি- 
ক্রমে জগৎ ও দেহার্দি সৃষ্রির বর্ণন। করিয়াছেন। 

অক্ন হইতে উৎপন্ন বলিয়। ভৌতিক দেহকে অক্ব- 

রসময় বা অন্নময় কোশ বল! হইয়াছে । সাধারণ 
লোকে এই দেহকেই আত্মা বলিয়া! জানেন। 

উদ্বোধন 1 ৮৭তম বর্ষস্নম সংখ্যা 

এই আরোপের অন্থবাদপূর্বকই ভ্ুতি বলেন যে, 
ইহা আত্মা নহে। ইহা! হইতে ভিন্ন ও আত্বর 
প্রাণময় কোশই আত্মা। এইক্পে অক্নময় কোশে 
গৃহীত স্বাভাবিক আত্মবুদ্ধি প্রাণময়ে সঞ্চারিত 
করিক্বা থাকে । ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মনোময়, 

বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশরূপ আত্মা বর্ণন 
করিয়! সর্বশেষে উহার পুচ্ছরূপ তরঙ্গের নিরপণ 
করিয়াছেন ও উহ্থাই সর্বাস্তর আত্মা এইরূপ নির্দেশ 
ছিয়াছেন। বিচার্ধ এই যে, পুরুষের পাঁচটি আত্মা 

হয় না। বহিরঙ্গ কোশে আত্মবুদ্ধিকে, অস্তরজ 
কোশে ও সর্বশেষে সর্বাস্তরতম ব্রঙ্ষে জীবকে 

পরিনিষ্িত করাই এখানে শ্রুতির তাৎপর্য । এই 

প্রক্রিয়ায় উত্তর উত্তর কোশে আত্মবুদ্ধি আরোপ 
করতঃ পূর্বপূর্ব কোশের আত্মস্ববুদ্ধি অপবাদ করা 
হইয়াছে । সর্বশেষে এক ব্রন্মেই আত্মবুদ্ধি নিশ্চিত- 
রূপে প্রমাণিত হওয়ায় এই পঞ্চকোশবিচারও 

্রদ্ধাবগতির একটি উপায় ঝ৷ প্রক্রিয়া বলিয়া গণ্য 

হইয়! থাকে। 
আমর! দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : “দেহাত্ব- 

বুদ্ধি, শেষে এটাও কাটতে হবে।” শ্রীশ্রঠাকুরের 
বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। 

উভয়বিধ বাণীতেই ক্রত্যুক্ত “পঞ্চকোশবিচারের' 
কথাই ম্পই উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। 

গ্ীশ্রীমা ও ঠাকুর কথিত স্থুলদেহ বা অন্নময়কোশ 

এই স্থলে পঞ্চকোশের উপলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে 

হইবে। 

(ঘ) অবস্থাত্রয়বিচার প্রক্রিয়া : 

জীবের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ, -জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
স্ুযুখি। স্বপ্ন ও জাগ্রতে দর্শনাদি ক্রিয়। হয়, কিন্ত 

সুযুপ্তিতে তাহা হয় না। চৈতন্তরূপ আত্মার 
আশ্রয়েই এই তিন অবস্থার সত্ব ও প্রতীতি হইয়া 
থাকে। অবস্থাসমূহ পরিবর্তনশীল । কিন্তু অবস্থাগত 

ধর্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক ও উহাদের সহিত 
অনংবন্ধ চৈতন্যন্বরূপ আত্ম! সর্বাবস্থাতে. অন্গগত 



আখিন, ১৩৯২]. 

থাকেন। আত্মচৈতন্য বিনা উক্ত অবস্থা্য়ের 
ও তাৎকালিন প্রপঞ্জের উপলক্ধিই হুইতে পাবে 

না। অতএব এক আত্মাই সত্য ও তত্তিন্স অবস্থাদি 
সব মিথ্যা। স্ুযুণ্তিতে জীব পরমাত্মাসহ একীভূত 

হুইয়। অবস্থান করে। সুতরাং এক নিশ্পরপঞ্চ 

সতন্বরূপ আত্মাই জীবের যথার্থ স্বরষূপ- ইহ! 
নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় । 

জানম্বরপ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে স্বপ্ন ৰা 
জাগ্রতের কোন পদার্থের অন্থভবই হইতে পারে 

না। এ সকল বস্তসমূহ জান হইতে ভিন্ন নহে। 
উহা জানস্বূপই। ন্ুযুপ্তিকালে জীব সৎমহ এক 
হইয়। যায়। এঁকালে শ্ব-লীন হইয়! যায় বলিয়াই 

এ অবস্থার নাম “্বপিতি'। যদিও সর্বাবস্থাতে 
আত্ম! নিধিশেষ জ্ঞানন্বরূপেই অবস্থান করেন, 
তথাপি অবস্থাসমূহ পরম্পর একে অপরটিতে 
থাকে না। এজন্যই অবস্থানগুলি রজ্ছুতে কল্পিত 

সর্পের ন্যায় মিথ্যা আর জানস্বরূপ 
সর্বাবস্থাতে অব্যভিচরিতরূপে বিষ্তমান থাকেন 

বলিয়া সত্য । 

স্বপ্পে কল্পিত দেছাদিতে ও জাগ্রদবস্থাতে 
স্থল দেহেন্দরিয়াদিতে অভিমানী বলিয়া জীবের 
প্রমাতৃত্ব অর্থাৎ জাতৃত্ব গ্রতীত-হয়। কিন্তু হুযুণ্তি 

অবস্থাতে এ অভিমান ন! থাকাবশতঃ গ্রমাতৃত্বও 

থাকে না। এজন্যই শ্রুতি বলেন যে, সুযুপ্তিকালে 

জীব আপনস্বূপে লয় হইয়। যায় । স্বরূপ হইতে 
বিচ্যুতি কাহারও হইতে পারে না । অতএব স্বপ্ন 

ও জাগ্রতের প্রমাতৃত্ব একটা আভাস ব৷ প্রতীতি- 

মাত্র। স্বপ্াবস্থার প্রমাতৃত্ব যে একটা মিথ্যা 
প্রতীতিমাত্র এ বিষয়ে সকলেই নিঃসনিগ্ধ। 

ইহা সর্বসম্মত যে, স্বপ্লাবস্থায় শরীর ইন্জরিয়াদিসহ 
আত্মার কোন বাস্তব সম্বন্ধ হয়না । তথাপি 

জাগ্রতের সভায় সে অবস্থায় জীবের শ্রোতৃত্ব, 
জাতৃত্বাদি সবই প্রতিভাত হয়। অতএব স্বপ্নের 
স্কায় জাগ্রতের প্রমাতৃত্বাদিও মিথ্যা উপাধিকৃত। 

্ীপীমায়ের একটি কথা ৫০৭ 

উভয় অবস্থাই সর্বতোভাবে তুল্য । ০০০ 
স্বপ্ন জাগ্রতের মতোই মনে হয়। 

সুযুপ্তিতে জীব মদাতআসহ এক হুইয়! যায়» 

এই শ্রুতি জীবের স্বাভাবিক অবস্থাবোধক । 

জাগ্রৎ ও ন্বপ্নকালে অবিস্তাকল্লিত প্রমাতৃত্ব ও 

অন্তরূপপ্রাপ্তি মিখ্যা। ইহার সহিত তুলন! 
করিয়াই স্থযুপ্তিতে স্বরূপপ্রাপ্তির কথা বল৷ 
হইয়াছে। এই জন্যই এই স্ব-্বরূপ প্রাপ্তি ও 

পররূপ প্রাপ্তির কথা অধ্যারোপ-অপবাদ' 

প্রক্রিয়ার অনুমারেই বলা হয়। উহার উদ্েশ্ঠ 
্রহ্ধাত্মৈতত্ববোধ উৎপাদন ছাড়া আর কিছুই 
নহে। জাগ্রৎথ ও ন্বপ্রাবস্থায় উপাধিসন্বদ্ধবশতঃ 

আত্মার যেন পররপপ্রাপ্তি হয়। উহার 

অপেক্ষাতেই সুযুপ্তিতে ম্বরূপপ্রাপ্তি বল! হনব মার, 
কারণ এই অবস্থাতে আত্মার কোন উপাধিসম্পর্ক 
থাকে না। বস্ততঃ সর্বাবস্থাতেই আত্মা স্বরূপতঃ 

নিরুপাধিক নিবিশেষ চৈতন্যক্পেই বিস্তমান 

থাকেন। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি কিছু না থাকিলেও 

মুহুর্তমধ্যে যেমন কল্পিত দেহেস্দ্িয়াদি ও তজ্জনিত 

ব্যবহারাদি অনুতব হইয়া থাকে, জাগ্রতেও 

তদ্রপ। 

অবস্থাত্রয় প্রক্রিয়া সহায়ে বিচার দ্বার৷ ইছাই 

চিত হয় যে, আত্ম সর্ব অবস্থ। হইতে বিলক্ষণ বা 

পৃথক | এই পৃথকত্বকেই তুরীয় বলা হয়। তুরীয় 

কোন অবস্থাবিশেষ বা অজ্ঞাত বস্তবিশেষ নহে । 
অবস্থাত্রয় হইতে পৃথকত্বই আত্মার তুরীয়ত্ব। 
তিন অবস্থার বর্ণন, এই তিন অবস্থাসহ আত্মার 

মায়িক সম্বদ্ধজ্ঞাপন ( ইহাই অধ্যারোপ ) ও পুনঃ 

উহার নিষেধ ( অপবাদ) দ্বারা এ সমূহ অবস্থার 
অতীত সর্ব অবস্থাবিহীন আত্মার প্রতিপাদন 
উদ্দেশ্তেই করা হইয়! থাকে । 

এইরূপে দেখা যায়, শ্রুতি নানা উপায়ে ব্রদ্ষ- 

্ববপ অববোধ করাইবার উদ্দেশ্তে প্রথম 

দেহেন্জিয়াদি যাবতীয় দৃশ্বগ্রপঞ্চ অধ্যারোপ 
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করিয়া! তৎপর উবার অপবাদ ( নিরসন বা নিষেধ 

অর্থাৎ মিথ্যাত্ব) প্রতিপাদন করিতেছেন। এই 
্রক্রিয়াসমূহের যে কোন একটির বিচার করিলে 

অবশেষে বুদ্ধি সর্বপদার্থের অভাবন্ধারা৷ উপলক্ষিত 
একমাত্র শুদ্ধ গ্রকাশ, চৈতন্যস্বরূপ ্রদ্ষর্ূপেই 
থাকিয়া যায়। “অধারোপ-অপবাদ” প্রক্রিয়া 

ব্যতীত ব্রদ্ধাববোধের আর অন্য কোন উপায় 

নাই। 

দেহাত্মবুদ্ধির ত্যাজ্যতা অর্থাৎ অপবাদ ঘোষণা 

করিয়। শ্রীপ্রীমা বেদান্তোক্ত 'অধ্যারোপ-অপবাদ' 
রূপ প্রক্রিয়ার কথাই সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না৷ 

কি? শ্ীপ্রঠাকুরের বাণীতেও আমরা উহাই লক্ষ্য 
করি৷ থাকি। 

ব্দোস্ত বলেন, ব্র্ধ সকলের আত্ম । উহা 

সদ। অপরোক্ষ স্বভাব হইলেও অবিষ্ভাবশতঃ জীবের 
নিকট আচ্ছাদিত বা ব্যবহিত হইয়া আছে। এই 
অবিস্ভানিবৃত্তির একমাত্র উপায় ব্রহ্ষজ্ঞান অর্থাৎ 

নিজেকে ব্রক্ষদূপে জান! । ইহাই তত্বজ্ঞান-_যাহার 

বিষয় প্রারস্ভে প্রশ্রীমার কথায় উল্লেখ কর! 

হুইয়াছে। জীবের হ্বরূপ-বিস্মরণকারী অবিদ্ার 

নাশ করিবার আর অন্য কোন সাধন বা উপায় 
নাই। তত্ববিচারই এই জানলাত করিবার 

একমাত্র পাধন। 

কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়-ভোগবাসনার ছার! 

কলুষিত, তাহাদের পক্ষে ব্দোস্তের এই শুদ্ধ 
বিচারমার্গ পর্যাপ্ত নহে । বিচারের গভীর প্রদেশে 
তাহাদের মন প্রবেশই করিবে না। তাই 

তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য অর্থাৎ চিত্তকে 

প্রত্যগাত্মাভিমুখী করিবার জন্য নিষ্কামকর্ম, বিবিধ 

উপাসনা, যোগাভ্যাসার্দি নানা উপায় শ্রুতিতে 
বিহিত হইয়াছে । ুশ্চরির, দুষ্ট আচরণ হইতে 

নিবৃত্ত ন! হইলে ধর্মলাত হয় না। তবজ্ঞানলাভ 
বে ব্যক্তির পক্ষে শুধু হুদুরপরাহত নহে, একান্ত 

অপন্কব।-_-“আচারহীনং ন পুনস্তি বেদ1:)- শুদ্ধ 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ--ন্ম সংখ্যা 

আচরণবিহীন পুরুষের কখনও জানলাভ হয় না। 

'কঠ উপনিষদও এই কথাই বলিয়াছেন ; 
“নাবিরতো ছুশ্চরিতাৎ**৮ (১২1২৩) 

অন্তঃকরণের মল, বিক্ষেপ ও আবরণ এই 

ত্রিবিধ দৌষের জন্তই তত্ববিচারে মন নিবিষ্ট হয় 
না এবং তত্বজানের উদয়ও হয় না। মল 
(পাপার্দি ও বিষয়-ভোগবাসনার সংস্কার ), 

বিক্ষেপ ( বিষয়চিস্তাজনিত চাঞ্চল্য ) ও আবরণ 

(অজ্ঞান) এই তিনটিই প্রধান প্রতিবন্ধক । 

মলবিক্ষেপরহিত শুধু আবরণমান্াবশিষ্ট সাধকই 
ব্দোস্তোক্ত বিচারমার্গের অধিকারী | 

নিষামকর্মাহুষ্ঠানে যাহার চিত্ত মলদোষরহিত 

হইয়। কথক্চিৎ, শুদ্ধ ও অন্তর হইয়াছে, তাহারই 
উপাসনাতে অধিকার, কারণ উপাসনা মানল- 

সাধনা । বিষয়বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা উপাসনা হয় 
না। কথঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত ও অন্তমুখে পুরুষের পক্ষেই 

উপাসনা সম্ভবপর । উপাসন! ছার! বিক্ষেপ দূর 
হইয়া চিত্ত একাগ্র হুইয়৷ থাকে। একাগ্রচিত্ত 
পুরুষই বেদাস্তবিচারসমর্থ। এপ অন্তমু্থ সাধকের 
জন্য শ্রত্যুক্ত শমদমাদি (যুগ্ডক উপনিষদ, ১/২।১৩) 
ও স্মত্যুক্ত অমানিত্বাদি (গীতা, ১৩।--১১) 

তত্বজ্ঞানের সাধনরূপে নির্দি্ হইয়াছে । 
শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসন তত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ 

অন্তরঙ্গ সাধন। নি্ষামকর্ম বাহু প্রতিবন্ধক দুর 

করে মান্্র। শুদ্ধচিত্ত সাধকের পক্ষে শমদমাদি 

সাধন অতি স্থলত। পূর্বজন্মান্ষ্ঠিত নিফাম- 
কর্মাদির দ্বার! শুদ্ধচিত্ত পুরুষের আর বর্তমান 

জন্মে নিফামকর্মাদি অবশ্ঠ অন্থুষ্ঠের় নহে। কর্ম 
জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক বলিয়া পরম্পরাক্রমে 

মোক্ষের সাধন । 

উত্তমাধিকারীর উপদেশবাক্য শ্রবণমাতই 
জ্ঞান ও কৃতার্থত। হইয়া! থাকে। তাহার আর 

কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। একবার 

ব্দাস্তবাকা অবণমাত যাহার বাক্যার্থান্ভব হয় 
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না, তাহার পুনঃ পুনঃ ৰাক্যশ্রবণ ও চিততগত 

সংশয়াদিদোষ দূর করিবার জন্ত যনন অর্থাৎ 

তত্বাস্থকুল বিচার প্রয়োজন, যে পর্যন্ত জানোদয় 
না হয়। মন্দগ্রজ্জ অধিকারীর এইরূপ অভ্যাস- 

বলেই জানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । এই বিষয়টি 

জীত্রীমা হন্দর দৃষ্টাস্ত সহায়ে বলিয়াছেন £ “যেমন 
ফুল নাড়তে চাঞ্তে স্্াণ বের হয়, চন্দন ঘষতে 

ঘষতে স্থগদ্ধ বের হয়, তেমনি? তত্ববিচার করতে 

করতেই তত্বজ্ঞানের উদয় হয়।” 

শ্রবণ ও মনন দ্বার! তত্বা্গভবে অপমর্থ পুরুষের 

নিদিধ্যাসন প্রয়োজন ৷ শমদম, অমানিত্বা্দি শ্রুতি 

স্ব্যুক্ত সাধন সকলের অভ্যাম যাবজ্জীবন 

প্রয়োজন, কারণ উহা দ্বারা জান পরিপক হইয়া 
থাকে। স্দা আট্মৈকপরতাই জ্ঞাননিষ্ঠার লক্ষণ । 
জানমার্গে নিদিধ্যাসন অর্থ অন্য বস্ত হইতে মনকে 

ব্যাবৃত্ত:করিয়। বস্তর্শনার্থ প্রধত্বমাত্র | উহ! যোগ- 
শান্্রসম্মত ধ্যান নহে । রত্বপরীক্ষক যেমন বার- 

বার বত্ব নিরীক্ষণ করিয়৷ থাকেন, নিদিধ্যাসনাভ্যা- 

সীও তদ্রুপ বস্ততত্বনিশ্চয়ার্থ একাগ্রতাসহকারে 

বস্ততেই চিত্ত স্থাপিত করিয়া বস্তনিরীক্ষণ করিয়৷ 

থাকেন। বস্তবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যাওয়ার 
নামই জান। জানোৎপত্তির পর আর কোন 

কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখনই জীবের 
পরমানন্দস্বরূপপ্রাপ্তি বা ব্রাঙ্ষীস্থিতি লাভ হইয়া 

থাকে। রোগী দুঃখী জীব যেরূপ-রোগনিবৃত্তির 

পর স্বস্থৃত অনুভব করে তদ্রূপ ছুঃখদ হৈতপ্রপঞ্চ 
নিবৃত্ত হইলে অর্থাৎ উহা একাস্ত মিথ্যা একটা 

সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র ইহা নিশ্চিত হুইলে জীবের 
দেহাধ্যাসমূলক যাবতীয় সংসারছুংখ চিরতরে নিবৃত্ত 

হইয়া যায়। ইহাই জানের প্রয়োজন । তখন জীব 
জানে যে তাহার ছুঃখ কোনকালেই ছিন না। 
ভ্ৰাস্তিবশতই সে এতকাল নিজেকে;ছুঃখী, কর্তা, 
ভোক্তা মনে করিয়া নিজের যথার্থ পরমানন্দ- 
ত্বরপটি তুলিয়া ছিল। এরপ অবস্থাকেই হ্বরূপা- 
বস্থান ব! পরপ্রা্তি ব৷ ব্রাঙ্ষীস্থিতি বল! হুয়। 

শ্ীবীমায়ের একটি কথ। €৬$ 

এই অপূর্ব স্থিতির বিষয়টিই শ্রীত্রীম৷ তাহার 

কথার শেষে ব্যক্ত করিলেন “হরিবোল, হরি- 
বোল” বলিয়া । অর্থাৎ প্রলয়ে যিনি সর্বজগতের 

হরণ বা উপসংহার নিজেতে করিয়া থাকেন, 

কার্ধপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের সেই 

একমান্ কারণ হরি বা! ব্রঙ্গই;একমাত্র সত্য বন্ধ, 

আর সব মিথ্যা। এই সত্য বস্ত ব্রঙ্ধকে জানা ও 

তাহাতে স্থিতিই জীবের একমাত্র কাম্য । এত 

সাধের নি দেহটিও কতকগুলি ছাই ছাড়া আর 
কিছুই নয়। লৌকিক ব্যবহারে ছাই শব তুচ্ছতা 

বা অভাববোধক। শ্রীশ্্ম। তাহাই ইঙ্গিত 
করিলেন যে, দেহার্দি সর্বপদার্থ একান্তই মিথ্যা, 

উহ! বন্ততঃ নাই । উহা। মরুমরীচিকা, স্বাপ্রপদ্বার্থ 

বা ভ্রান্তিদষ্ট রজ্জুদর্পের ন্যায় একটা সত্বাবিহীন 
প্রতীতিমাত্র । 

তত্বজ্ঞানী পুরুষের বাধিতাস্বৃত্তিবশতঃ পূর্ব 

ভরান্তিজ্ঞানের অন্্বর্তন হইলেও অর্থাৎ তিনি 

পূর্ববৎ আমি সুখী, আমি) ছুঃখী এরূপ ব্যবহার 

করিলেও তাহা দ্বার] তাহার জ্ঞানের কোন হানি 

হয় না। লোককল্যাণার্থ কর্ম করিলেও তীহার 

কোন কর্মবন্ধন হয় না। মুহুক্ষুদের £উপদেশাদি 

প্রদান কালেও তাহার কোন বাস্তবিক“ কর্তৃত্ব 

থাকে না। ইহাই-জীবনুক্তের স্থিতি। জীবন্ুক্ত 

জ্ঞানী শরীরে 'বি্কমান থাকিয়াও বস্ততঃ অশরীরী, 

কারণ তাহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই । দেহাত্মবুদ্ধি 

হইতে মুক্ত হইয়া তিনি এখন অমৃতন্বরপ। তাই 
পরপ্রমা বলিলেন : 

দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাও 

কাটতে হবে ।” “কিসের দেহ মা! দেড় সের 

ছাই বই তো নয়?” তার আবার গরব কিসের ? 

যত বড় দেহথানাই হোক্ না, পুড়লে এ দেড় সের 

ছাই। তাকে .আবার ভালবান৷ ! হরিবোল, 

হরিবোল-..।” এক হরি বা সর্বকারণ ত্রহ্ধই 

চিন্তনীয়। তাঁর কথাই বলা, তাকে জানাই 

কর্তব্য। তাহা হইলেই মানবজীবন সার্থক হুইবে, 
জীবন মধুময় হইবে। ইহাই প্রীত্রীমায়ের কথার 

অভিপ্রায়। 



প্রাকৃম্বাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যের প্রভাব 

ডক্টর শিশির কর 
বাঁপঞ্ প্রাধাঁচ্ধক, সাংবাঁদক ও 1শশ্-সাহাতাক--আনগ্মবাজায় পাকার হাতাঁবভাগের সহসম্পাঙক। 

প্রব্ধাট উদ্বোধন কাযণালয়ে অন্হাঙ্ঠত পাহত্য সম্জেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত ( তারিখ, ৬ শাপ্রল, ১১৮৫ )। 

গোড়ার কথা: জাতীয়ভার 

বিবেকানঙ্ £ স্বামী বিবেকানন্দ একবার 
(১৮৯৯) নাগ মহাশয়কে (শ্রীরামরষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ 
ছুর্গাচরণ নাগ ) বলেছিলেন : “আমার এখন 

একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে জাগিয়ে তুলি-_মহাবীর 
যেন নিজের শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে ঘুযুচ্ছে 
স্সাড়া নেই, শব নেই। সনাতন ধর্মভাবে একে 
কোনক্পে জাগাতে পারলে বুঝব ঠাকুরের ও 

আমার আস! সার্থক হল। কেবল এঁ ইচ্ছাট! 
আছে--মুজি-ফুক্তি তুচ্ছ বোধ হয়েছে।” 

[ যুগনায়ক বিবেকানন্দ স্বামী গম্ভীরাননা, ৩য় 

থণ্ড, পৃঃ ২০৭ ] 

স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশবাসীকে জাগাতে, 

বিশেষ করে তরুণদের উদ্ধ,ন্ধ করতে দেশপ্রেমে । 
তাদের মধ্যে রুদ্দের প্রকাশ হোক-_-এই ছিল 

তীর কামনা । রুত্রস্ততিটি স্বামীজীর তাই খুব 
প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই তা আবৃত্তি করতেন । 

আদশল্র্ই ও পাশ্চাত্যে অন্ধ অনুকরণে মত্ত 

ভার দেশের যুবকদের উদ্দেশে তিনি সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করেছিলেন : “হে ভারত,এই পরান্বাদ, 

পরান্ুকরণ, পরমুখাপেক্ষ!, এই দাসন্থলত দুর্বলতা, 

এই ঘ্বণিত জঘন্য নিঠরতা-_এইমাত্র সম্বলে তুমি 
উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা 
লাত করিবে 1:75 

_ শ্বামীজীর প্রভাব কীভাবে যুবকদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাস ও মর্ধাদ! জাগিয়ে তুলেছিল, সেকথা 
আছে অধ্যাপক শংকরী প্রসাদ বন্থুর “বিবেকানন্দ 

ও সমকালীন ভারতবর্ধ বইয়ে : “বিবেকানন্দ 

তারপর ভারতবধে এলেন, সশরীরে নয়, সংবাদের 

রথে চড়ে--এবং ভারতের এক প্প্রাস্ত থেকে 

অপর প্রীস্ত কাপতে লাগল সেই বার্তা-শিহরণে। 

এ সংবাদগুলি পরাধীন পতিত ভারতবর্ধকে তার 

সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্ত এনে দিল-_-আত্মসম্মান 

ও আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষে তখন দেশনেতা 

বা সমাজসংস্কারকের অভাব ছিল না; ভারতীয় 

সমাজের দোষের চেহারাট। দেশী-বিদেশী সকলের 

কল্যাণে বে-আক্র হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি, 

রোগের নিদান কাগজপত্রে লিখিত হয়ে, 

বন্ৃতামঞ্চে কধিত হয়ে, ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন 

করে ফেলেছিল-_আত্মাবমাননার সেই বিপুল 
আয়োজনের মধ্যে নির্বাসিত মর্ধাদাকে নিজের 
মধ্যে আহ্বান করে বিবেকানন্দ যেন খোষণা 

করেছিলেন, “আমার জীবনে লভিয়া জীবন 

জাগোরে সকল দেশ'-_জাতিগ্রাণ সহষে তখন 

সাড়। দিয়েছিল, বন্দনা গেয়েছিল সেই মানুযাট্টির 

যিনি লজ্জিত করতে আসেন নি, উদ্ধন্ধ করতে 
এসেছেন, ক্ষন করতে আসেন নি, এসেছেন পূর্ণ 
করতে ।” [. বিবেকানন্দ ও সমকালীন তারতবধ, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৮] 

এদেশের যুবচিত্তকে ম্বামীজী কীভাবে 

জাগিয়েছিলেন, সেকথা লিখেছেন তীর সমকালীন 
রবীন্দ্রনাথও £ “আধুনিক কালের ভারতবধে 
বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, 
সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের 
সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের 



হান, ১৩৯২] 

মধ্যে বর্ষের শি; দরিক্রের মধ্যে দেবতা 

তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদের 
চিন্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর 

ফল দেশের সেবায় আজ বিচিন্তরভাবে বিচিজ্ঞ 

ত্যাগে ফলছে। তার বাণী মানুষকে যখনি 

সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই 

শক্তির পথ কেবল একঝৌক। নয়, তা কোনে। 

দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত 

নয়, তা মাঙগষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে 

প্রাণবান করেছে । বাংলাদেশের যুবকদের 

মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় 

পাই তার মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা 
মান্থুষের আত্মাকে ডেকেছে''' |” [ বিশ্ববিবেক, 

পৃঃ ১৭৯/রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড ] 
স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে নিবেদিতার তো 

অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়! যায়। “বিবেকানন্দের কাজ 

হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন ।” 
বিবেকানন্দের প্রভাব সমুদ্রের জোয়ারের 

মতে। গ্রবেশ করেছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে, বিপ্লবী 

শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন : 
বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও বিপুলভাবে কাজ . 
করছে আমরা দেখতে পাই""'যা এমন কিছু, 

যা সিংহপ্রতিম,। বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত ; যা 

সমুদ্রের জোয়ারের মতো প্রবেশ করেছে 

ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমর! 

মোচ্ছাসে বলে উঠি, এ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো 
জেগে মাতৃমর্ষে, মাতৃ-সম্তানদের মর্মলোকে। 

[ বিবেকবাণী, পৃঃ ১৬৬ ] 
মনীবী ও এঁতিহালিকদের মন্তব্য : 

বিভিন্ন এঁতিহাসিক স্বাধীনতাংগ্রামীদ্দের লেখা 
ও মন্তব্য থেকে প্রাকৃম্বাধীনতা যুগে তরুণদের 
উপর ম্বামীজীর কী বিপুল প্রভাব, তার অজ 

দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে 
ব্রিটিশ আমল। ও গোয়েন্দাদের নানা মন্তব্য ও 

প্রাকৃষ্যাধীতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রতাব €১১ 

উক্তিতেও। কখন গোপন মন্তব্য বা কখন, 
প্রকাশ্ঠ প্রতিব্দেন। 

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট দার্শনিক 
সর্বপল্লী রাধাকঞ্চন স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে 

বলেছেন : “48 ৪ 810061 10 06 01006 

9185589, 1 7/19(11081901910, ০: 5০0১ 009 

19059 ০01 911 15518108108 05৩৫ 0০ 0৩ 

09110018050 11 10812096110 10117) 210018% 

0৪911. 5106 10100 ০1 (11111 10101) ভাত 

60)09)9৫, 0106 1800 ০01 10691706110 (90018 
(1096 07056 1111089285৩ 09 ৩1০.” [বিশ্ব 

বিবেক, সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শহ্বরীগ্রসাদ বন্থ, শংকর ) পৃঃ আট (গ্রস্থপত্তী )] 
দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃম্বাধীনতা৷ যুগে শ্বামীজীর 

বাণী হাতে লিখে ইন্তাহারের মতে! যুবকদের 
মধ্যে বিলি করা হুত। ম্বামীজীর কর্মযোগ, 

ভারতীয় পত্রাবলী, মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে অতি 
প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ম্বামীজীর লেখার প্রভাব কী 

তীব্র ছিল, সেকথা লিখেছেন স্বাধীনতাসংগ্রামের 
একাধিক ইতিহাসকার ; *...বিপ্লবের যুগে পুলিশ 

যেখানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্লাস করিয়াছেন 

লেইখানেই বিবেকানন্দের এরস্থরাজি দেখিতে 

পাইয়াছিলেন। শেষ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুতা বচন্দ্রও 

বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলীর একান্ত অন্রক্ত পাঠক 
ছিলেন।” [ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ২৫৮ ] 

বিশি্ই চিন্তাবিদ ও এঁতিহামিক বিমান- 

বিহারী মজুমদারের ওই মন্তব্য, তিনি তাঁর 
11111681) 80101081157) 10) [0018 বইয়ে 
লিখেছেন £ “0 6$5:9 89101085101), 1.6) 

65%610456 ০৫ 01 101)6 1২6৬০101109 18109 

০? 73617681) 1718 5০011 61061150, 77070 

(0010912990 (০ 4১119018+ 88 16৪৫.” সমকালে 

ও পরবতাঁ অনেক এঁতিহানিক তরুণদের উপর 

স্বামীজীর প্রভাবের কথ! দ্বার্থহীন্ ভাষায় স্বীকার 

করেছেন, মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসকার এবং 
একজন মুক্তিযোদ্ধা! কালীচরণ গ্বোষ তার 06 



৫১২ 

7২০1] ০1 170081 গ্রন্থে লিখেছেন : 
“৪8৮18101018 10558880 1100060050 115 
[81508 01 0০018 96028165 101) & 8011 
01 0010176 10811101190) 800 0৩80০৫ 1) 

৪99100৩ ৪ (00306109০$ 101: 9৩00) 00130০21 ৪০৫- 

%1০....শ.2106 2২০1] ০৫ 7700৫, 0 30 ] 

স্বামীজী যুবকদের বলেছিলেন, মাতৃভূমির 

সেবায় আত্মনিয়োগে ও দেশের স্বাধীনতার জন্তু 

সচেষ্ট হতে। এতিহাসিক রমেশচন্ত্র মজুমদার 
ভার 15609 804 09100:5 ০06 1170191) 

7501০ গ্রন্থে একথা! লিখেছেন : “বিবেকানন্দ 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে পাচস্তর প্রস্তরের 

উপর স্থাপন করেছিলেন। যথা--রাজনৈতিক 

মুক্তির জন্য আকুল আকাঙ্ষা, অতীত গৌরব ও 
ভারতের মহত্বের জন্য গৌরববোধ, শ্রাতৃত্ব- 
বোধের আদর্শে ভারতের এঁক্য, গণজাগরণ এবং 
শারীরিক শক্তি ও শৌর্ধের বিকাশ। একদল 
যুবককে, ধারা তার কাছ থেকে পথনির্দেশ ও 

আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, তিনি বলেন, আমার 

জীবনের মিশন হচ্ছে মানুষ তৈরি। আমার 

মিশন তোমরা কাজে ও বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টা 
কর। মাতৃভূমির সেবাই হবে তোমাদের কর্তব্য । 
প্রথম চাই ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি। 

“অন্যন্্র তিনি বলেছেন ; আগামী পঞ্চাশ 

বছর মাতৃভূমি তোমাদের আরাধ্য দেবতা হউক। 
অন্য সব অকেজে। দেবতা এই কয়েক বছর 

ভূলিলে ক্ষতি নাই।” [ 101, ৬০1. 50 0. 493 ] 

মুক্তিযোদ্ধাদের কথ। : গ্রাকৃম্বাধীনত। 
যুগে তরুণদের উপর স্বামীজীর লেখার প্রভাবের 
কথা লিখেছেন বু এঁতিহামিক। তবে এ 

সম্পর্কে উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে সেযুগে মুক্তিসংগ্রামী 
তরুণরা স্বাীজীকে কী চোখে দেখতেন তা 
দেখ৷ যাক। প্রথমেই আসি স্থভাষচন্ত্রের বিষয়ে। 

কারণ বাংল! তথা ভারতের তরুণদের তিনিই 
সবচেয়ে প্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি চির- 

ঃ £ 

| ৮৭তম বধ--৯ম সংখ্যা 

তারুণ্যের প্রতীক আমাদের দেশে । তার কথায় 
তার জীবনে বিবেকানন্দের দাহিত্যের প্রভাব ! 
“হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির 

উপর। কয়েকপাত। উল্টেই বুঝতে পারলাম 

এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। 
বইগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে গোগ্রাসে গিলতে 

লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হায় মন 

আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। দিনের পর দিন 

কেটে যেতে লাগল। আমি তাঁর বই নিয়ে 

তগ্সয় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি 
উদ্ধদ্ধ করেছিল তার চিঠিপত্র ও বক্তৃতা । তা 
থেকে তার আদর্শের মূল স্থুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম 

করতে পেরেছিলাম। “আত্মনঃ মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায়' মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি 
এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ |” 

ক্বামীজীর পথই হুল স্থভাষচন্দ্রের পথ। 

পরবাঁ কালের নেতাজীর পথ : “বিবেকাননোর 

আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন 
আমার বয়স পনেরও হবে কিনা সন্দেহ। 

বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল 
পরিবর্তন এনে দিল। তীর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের 

বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মত ক্ষমূতা 
তখন আমার ছিল না__কিস্তু কয়েকটা! জিনিস 

একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের 

জন্তে গাথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে 

আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ । 

তার মধ্যে আমার মনের অজন্র জিজ্ঞাসার সহজ 

সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের 

পথই আমি বেছে নিলাম ।” 

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, 
যুগান্তর দলের হরিকুমার চক্রবতী লিখেছেন : 

“বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে 

একটা কথাই যথেষ্ট-_ঙীর প্রভাব ও প্রেরণা 

সর্বাধিক । তীর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব 



আখিন, ১৩৯২ ] 

আন্দোলন এভাবে হত কিন! সন্দেহ ।” 
বিপ্লবী ভঃ যাছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 

ভাষায়! “একদিকে বঙ্কিমের আনন্দমঠ এবং 

অন্যদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের 
খবর দিতে লাগল । 'পত্রাবলী', ভারতে বিবেকা- 
নন্দ*, “ভাববার কথা” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
বর্তমান ভারত", 'ম্বামী-শিস্ত-সংবাদ” বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য ৷ এ ছাড়। শ্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা- 
গুলিও---যেমন 1০০0০৫০৪ 0129 091010৮0 ৫০ 

/৯171018- পড়তাম । ম্বামীজীর অব্দানহিসাবে 

এসব তো গেল গৌণ (100850) প্রভাব । 

আমাদের মনে তার চেয়েও মুখ্য (৫1906) 

প্রভাব বিস্তার করল অস্ক্শীলনের স্থাপয়িতা সতীশ 
বন্থর উক্তি ।'""ম্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, 

সমুরূত, একযোগে যুক্ত ত্বাধীন ভারত ।” ( বিশ্ব- 

বিবেক, পৃঃ ২৫৪ ] 

অহিংদ ম্বাধীনতাসংগ্রামীদের উক্তি ঃ 
প্রাকৃষ্বাধীনতা৷ যুগে তরুণদের উপর স্বামীঙ্দীর 

লেখার ছুনিবার প্রভাবের উল্লেখ পাই অসংখ্য 

মনীষী, লেখক, মুক্তিসংগ্রামীর লেখায়। শ্রেষ্ঠ 
অহিংস যোদ্ধ! মহাত্মা! গান্ধীর ভাষায় ; 1 118০ 

£0106 01008 1019 ৬০: ৬815 01101008111 

98180 8091 1095106 £0186 00:0081) 00910 

0 10০ 018 2 1080 01 1099 ০০০০5 

১6০8106 & (1101088170-001,৮ [ এ, ১৪৬] 

যুবকদের উপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে 
প্রাকৃম্বাধীনতা। যুগে জননায়ক, মুক্তিনংগ্রামীদের 

অসংখ্য উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। আর-একজনের 
কথাই উল্লেখ করব যিনি মুক্তিসংগ্রামে যেমন 

ছিলেন প্রথম সারিতে, নবভারতের রূপায়ণেও 

ছিলেন এক নম্বর ব্যক্তি। সেই জওহরলাল 

নেহ্রের সশ্রদ্ধ মন্তব্য : “যর্দি আমাকে বালক ও 

যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোন্েখ 

করিতে হুয় আঙি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের 

প্রাকৃসবার্ধীনতা যুগে যুবঘানসে বিবেকানন্দ -সাহিত্ের প্রভাব ৫১৩ 

নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের 
প্রতীক ।--স্বামীজী যাহা। কিছু লিখিয়াছিলেন ও 

বলিয়াছিলেন তাহ! ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত ; 

তাহার বাণী ও কার্য লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে 

উদ্ধব্ধ করিয়াছিল।” ( বিবেকবাণী, পৃঃ ১৯৪) 
পদ্বস্থ সরকারী ব্যক্তিদের মন্তব্য £ 

স্বামীজীর লেখা ও বাণী আমাদের দেশের 

তরুণদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। মুক্তি- 

সংগ্রামে, বিশেষ করে বিপ্লব আন্দোলনে সবচেয়ে 

শক্তিশালী বারুদ ছিল স্বামীজীর লেখায়। তাই 

বিপ্লবীদের যে-কোন ঘাটিতে তল্লাসীর সময় 

কোন না-কোন স্বামীজীর বই পাওয়৷ গেছে। 

তাই সমকালে এবং পরবতিযুগে তার মৃত্যুর পরও 
তার লেখা সম্পর্কে, তীর প্রতিটি সংস্থা সম্পর্কে 

রাজশক্তির বিপত। কমেনি । বরং যতই দেশে 

মুক্তিসংগ্রাম সক্রিয় হয়েছে, ততই তা বেড়েছে। 
ব্রিটিশ সরকার বুঝেছিলেন, এদেশে মুক্তিদংগ্রামে 
কী বিপুল প্রেরণ! যোগাচ্ছে স্বামীজীর জীবন ও 

বাণী। একাধিক পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ একথ।! 

লিখেছেন । আর্প অব রোলাও্ুস্ আটক বিপ্লবীদের 

কাছ থেকে জেনমেছিলেন, কে এইসব মুক্তি 

যোদ্ধাদের প্রেরণ দিচ্ছেন। তিনি তীর “দি হার্ট 

অব আধাবর্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তরুণদের 

বিপ্রবীদলে আনার জন্য স্বামীজীর পত্জাবলী 

পড়তে দেওয়া হত। 

১৯১৭ গ্রীষ্টাবে বিচারপতি রাউলাটের নেতৃত্বে 

গঠিত রাউলাট কমিটি বা সিভিসন কমিটির 

রিপোর্টেও অনুরূপ তথ্য আছে : 

“নিজেদের মতে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের জন্ত 

ষড়যন্ত্রকারীরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্যপুস্তক 

নির্ধারণ করেছিলেন । তাদের পাঠ্যস্চীর মধ্যে 

ছিল : ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দের রচনা, এবং 

মাৎসিনী ও গ্যারিবন্ডির জীবনকথা ।” 

স্বামীজীর এই প্রভাবের কথা বারবার পাই 



€১৪ 

পসিডিসান কমিটির প্রতিবেদনে : “৬151805548 
8150 1 19021) ৮৪ 176 ড71111865 200 

16890086 581%1$6৫ 1110, 118৬৩ ০6৩1 1০10- 
1811980 65 005 1২810110181)19 14115851010 
810৫ 188৬৩ ৫6৩013 17210165960 12090 ৩৫৪০- 

8650 [710009, [010 10001) 6%1061006 
66001650911 19 87081901012 0019 117610- 
60০5 85 0615906৫ ৮5 08110075 ৪10৫ 

0878 00110961817 ০01৫0 00 06805 81 
80009801865 ৪0109015 00: 005 65০00190 

9: 0051: 01016০0.৮ [ 9601001) 00001016059 
1২620, 1918 ] 

স্বামীজীর লেখার ও স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত 
সংস্থার প্রভাব তীর মৃত্যুর পর আরও বাড়তে 

থাকে। শাসকসমাজ স্বামীজীর লেখ! সম্পর্কে 
এত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে, তার লেখার যাতে 

প্রচার না হয়, সেদিকে ছিল তাদের সতর্ক দৃষ্টি । 
তল্লামীর সময় অন্ত্শস্ত্রের সঙ্গে স্বামীজীর বইপত্র 

পেলে পুলিশ আটক করত । তার বই নিষিদ্ধ 

করার প্রস্তাবও ওঠে । 
গোয়েন্দা রিপোর্টে১ দেখা যায়, স্বামীজীর 

পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবও উঠেছিল। 

স্যান্ডি কাউন্সেল এস. আর. দাসের ভিন্ন মত না 
থাকলে পত্রাবলী বাজেয়াপ্ত হতই। মূল্যবান 
সেই গোপন নথিটি এই : [2 01৩ 101001 ০1 

1915 03056101068 01 9611881 17:91009০9৫ 

০ 08106 891101 82%9105 1105 [01101518100 

00৮11879- ০ 7908818) 281 ]) 4) 

6৫100) ০0 9%/8101 ৬1561081181108 0: 

90008560118 9৩০ 4 (০) ০ 01589 /১০% 

1910, /১০০০:৫10815 771901151) (19108181191) 

০91 0১০ 8116560 0899010119916 108888888 01 

0196 ৮০০ ৪৪ 96116 0০ 911, 0. 1989, 

9801)8 00010051 001 19881 00101019, 

উদ্বোধন, [৮৭তম বধ--নম সংখা 

90 1089 861 20108 (0:008) 01৩ আ1016 
৮০০৮) 885৩ & ৪6৩ 78869 এ 1 
া1)101) 10৩ ৪81৫ : ৃ 

থু 0 9৮:01819 ০01 0010107 8601 
£০108 01708) 00৩ 11701 ৮০০% 11090 1 

৫068 00% ০010085610৩ 95০, 4 (০. 0. ০1 

০ 4১০] ০01 1910), 

00 25০51 ০1 019 8980 01801) 
810 00. 00৩ 80010 008 1019 8361)07 ০1 
005 ০০০ 19 ৫590১ 005 05610177601 

৫190950 005 108161, [ঢা ০ 10681 

12) 1912) 3019৩ (0০1) ০008, 8. 0০৬. ] 

গোপন সরকারী রিপোর্ট থেকে জান। যায় 

যে, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বার্মীজীর নিবদ্ধও 

রাজরোষে পড়ে : 

”1)01106 1015 116 11105 55/210101 0000 

1151160 2 00100167019 0010791 2010 8611 

5৪৫ 0091061 01 [810101১1018 1৬0189101 

০81164 “7৫6০001010১, 11 0106 ০01 108 199069 

1710) ৪3 50056086010 ০0155106160 

17181)19 ০৮/০০(1০118615 ৪৪ 16 20098160 6010 

৪ 19001 101106০610962 1907) ৯%/2101)। 

৮:০০, “5০0 179৬6 ৪11 ৮60 1790000- 

026০, [1] 5901 10151 0611 5০০ 018 9০৪ 

816 10, 80010080664 [118100 ০৩] [1] ৪170 

096 900. 061155৩ ০ 96 (8৩. 1 9210 118৫ 

01 59111) 91 0019 0051015 ৮6০৫ 2 10955 1)0 

16810 00 (0101091 011055916 1105 (1181, ৪০ 

0)০৪০ ০০915 100 9৪০৫ 10 109৮ 4০৭ 

80০1) 09, ৮9 03০9+8 আ111, 15919691108 101 

1110 ৫০৫, 05017 [1] ০91010001 1580 10191 

1700 581$81190. ড11)8 19 %810050 19 1 

1618850 [1] 8৬০0:৫ 810 ভা 10 ৫6911), 

[81 ০ 1068/12,) [10706 ( ০018, ) 73678 

03০৬. ] 

১ গোয়েন্দা ও পুলিশের রিপোর্টে যে ভাষা আছে, হুবহু তাই রাধা হয়েছে__তাষার 
উৎকর্ষতার জন্য কোনরকম পরিমার্জন বা সংশোধন করিনি । | 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

শিকাগো ধর্মমহাসন্মেলনে বিশ্বজয়ের পর 

স্বামীজী দেশে ফিরলে কলকাতায় তাঁকে যে 

বিপুল মন্ত্ধন! (২৬ ফেব্রুমারি, ১৮৯৭ খ্রীঃ) 
জানান হয়, তার উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন, 
সেটিও গোয়েন্দাদের ফাইলে বন্দী আছে। 
স্বামীজীর ওই ভাষণ ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ভাল 
চোখে দেখেননি |. 

স্বামীজীর ওই ভাষণ তরুণ মুক্িসংগ্রামী- 
দের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সেকথা 
টেগার্টের রিপোর্টে (22/4/1914) আছে 
0 19019 00 80. 8৫01698 0? 6100176 

06850054 1০ 110) ৪6 118 87199] 11 

০8109068, ৪3 1661760 (0 890৬6, 9৮18121 

৬155181081)08, 0186৫ 106916100৪1 09, 

48101, 17৩ 0016৫) “8018৩ 919 8100 190 

(11 07৩ ৫681:54 5100 18 168.01)60+.%... 

তারপর টেগার্টের মন্তব্য £ 

৭10 10180 65 0015৫. 1916 0386 016 

1118019 1৩%0180101881 11৩10 1696161 

10101) 108$6 0660 01:0018050 0:০৪৫-০৪৪ 

95৩: 035 £6৪6£ 081 ০1 [5018 008106 

(0৩ 1296 9৩৪৫ ০০01000701896 1101) 0১15 আ৪(০1)- 

০৫ ০01 1$5181781)08---/১1186) ৪৬816 

৪180 80 0% 0111 011৩ 80981 15 1680160.৮ 

বিপ্লবীদের উপর ্বাম্মীজীর লেখার 
প্রভাবের কথা সরকারী নথিপত্রে একাধিকবার 
উল্লেখ কর! হয়েছে। গোঁপন সরকারী ফাইলের 
এক জায়গায় আছে: 0 0১6 48100310191 

9৪00109-95৪(ত0 15817870088 ভা০: 

9৪15 90008109150 ৪৪ 0য় 00018 (0 6৩ 

896৫ 00 88/0৩: 150:0169, [410151759 10 006 

02006 91 16181819098 961৩ ৪1৪০ 1001)৫ 

10 039 1)9996 01 1৩%0100010811৩8.  [২810- 

81181009 [08018170115 ৪00 16180810088 

প্রাকৃম্বাধীনতা যুগে যুবমানসে বিবেকানন্গ-লাহিত্যের প্রভাব ৫১৫ 

ঢ91009)089% ডা 9০৫15 ৮০০%৪, 

[ 91550019118 ৮৪1৩ ০ 45. 90৪0 

/১1901565 ডা 1155 901101089 ]. 

স্বামীজীর আদর্শে উদ্ধন্ধ হয়ে দেশের 
তরুণর1 দলে দলে মুক্তিসংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে- 

ছিলেন। সে তথ্য বারবার গোপন গোয়েন্দা- 
রিপোর্টেও পাই : 

“98101] ৫10 1801 ০0180610 1717)9616 

1011010 101) 0180008] 20০911008 9৪ ৪061), 

০৪৫ 20819 01119 [0110618 অ০:৪ ৪00০1- 

91৫8 00190 ০0111060160 51101) 0126 165%০910- 

09108175 100৬6106169 0৫ 73610891.5 

গোপন গোয়েন্দা প্রতিবেনে অভিযোগ 
কর। হয়েছে : 4081010181)08 11891011961 

1080 0660 89০৫ 17 11)6 7851 89 ৪ £6৬০- 

100010817 2861009 017001 016 80196 ০? 

16118101) 200 101)11900):0105 8100 00৩ 

86৪6৪ 08106 10 0106 00159610 010৩ 1169 

19 006 01091119160 /১511810 ভ1)10) 1080 

8০৬0 8 1116 10081010010 11) ৪৩০6৫ 

81698 11) [785 10917881, 

“ড156181791802, ০0101062060 [1] ০ ৪০ 

০0 8104 0169201) 1115 8086] ০06 291)- 

10151)09 2100 00000 0181001)  4£১8118109 

1111008১690 [1] 10019. 01018 ০০010008100 

1080 ০6০0 (8106 90 05 005 16%০10- 

(191081165 ০1 0610891 €০ ৪8০1) ৪ 8০০০ 6৩০%, 

11196 10 89166 ০৫1 69৪6 10661701008, 016 9910 

11210) 616 0108101৩ 0০ ০0000 00600. 

£$10181780005  8৫%19৩0 00 1018 

10119961510 0001 0196 ৬1118859 2100 90096 

05 200601910 ০1 00৩ 112889689 69 00৩ 

1068118 01 108810 18100611) 16000169.? 

গোয়েন্দা রিপোর্টে বল! হয়েছে। শ্বামীজীব 
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গঠিত রামকফ মিশনের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল এবং বাংলার বাইরেও বিস্তৃত 

হয়েছিল । 
“066 6 150108619298 (1৪0 01৩ 

11018910910 9৪104 109 601105/619 ৮1616 ০011160- 

16৫ দ11]) 19501110181 001758$81 11 
10019 1101) 1189 0010%81990 (15৩ 808৫0 

00220901116 11) 7390881810৫ 670518060 169 

106156100০৩ 11 7১01199 8100 1909৩ 568069.% 

অভিযোগ, বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও 
সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্্র ছিল এই বেলুড় 
মঠ : 

01811 ০506055 ০6 18900101811 11188101) 
ঠা) 21001896101 11511) 21016 566109 6০0 

108%6 0661) 1860 89161062968 [1] ০ 06 
£6%0100101191169, 7১5:8019 11010177% 1৩%০- 

10901018915 %15%/9 %181150 0১০ 71801 010 

11106 60 01705 2110 1 18 ০9119%9৫ 0181 

70০170158] 9810119818 £6০61$6৫ (18116 21৫ 

18150001) (11676,” 

গোয়েন্দাদের উক্তির সমর্থন পাই প্রখ্যাত 
বিপ্লবী হেমচন্জ্র কাছনগোর মন্তব্যে : 

“1190 ৩ 0000 (186 15010100510 

19 9 ৪ 86200-80111 516 1890 1600186 ০ 

018568171086108 0০116108] 10096070910 0165 

£0156 01191181019 ৮1100 006 29819121705 ০৫ 

16 91010191178 0581010. [411 4০০০০12 

01 76৮০0106101)81 71056206111 10 7361)881.] 

১৯১২ গ্রষ্টাব্বের ২৯ জান্গআরি বেলুড় মঠে 

স্বামী বিবেকানন্দের ৫*তম জন্মোৎসবেও 

বিপ্লবীরা সক্রিয় অংশ নেন। সে-সম্পর্কে সরকারী 

গোপন রিপোর্ট $ 

100. 08৩ ০০০৪৪৪1০০, ০ 918101)19 500 

81218191597) 11614 ৪8 96101 00 29, 1, 12 

উদ্বোধন: 

' 6690808 006 $1916018 055601. 

[ ৮৭তম বধ» সংখা 

86৩18] 1161790189 ০06 20 ৫6010 

48110811817 8810101 ৫006 1105 ভা০: 91 

40৩1 005 

00000101) ৮88 ০6. ৪ 85০75 [00111081 

106911118 ৮788 £6001660 0 1786 ০6৩৫ 

10610 ০৪ 0০ ০0211)60.” (1010.] 

রামকুষ্ণ মিশনের অন্ত আশ্রমেও বিপ্লবীদের 

আনাগোন! ছিল বলে গোপন গোয়েন্দা-রিপোর্টে 
আছে: 

৭1001108 1913- -14 110101180 001101991 

88269631120 0960 01868501)61। £। 7২.970- 

1019119 1401991017--7391650 [২0 % ছ912- 

10781 4910187) 200 99061:89 48,9111910, 

980181) 108980068৪6 736006188 /১৪18120,” 

[101৫.] 

স্বামীজীর শিক্ষাকে তরুণ বিপ্লবীরা কীভাবে 

নিজেদের উদ্দেশ্ঠ ক্বপায়ণে কাজে লাগাতেন, 
সেকথা টেগার্টের গোপন প্রতিব্দেনে পাই : 

47100) 0155 78001861260 ৪৫ 16 8921018 

[00611010176 89০৬৪ 16 8190 8009815 01791 

৪ 081 0৫ 90409180 ০180 6০ 96101 ০০ 

০০৪৫ 00: 015 ০০161801018 ০1 958101 

15208170915 01101) 22111561891 1 

1908, 036 1156: 29889889010 11719 0০90898101 

০81160 0011) 015 (0110 1196 16108113 0010 

976 ০06 11012) 0 1081735 175101078 

01987018 9], ৪৪. 76০020৩৫ 0) 178 
0181 1 0:০-093 ভাত 81] 892 6০ 0:088 

০0৬6: (0 036 ০65: 681210 01 019 811811 

11501 03218665, 9176) ০ 81091) ৮৩ ৪1৩ 

(০ 0101011 005 68010 01--170001061006106 

02 025 ০0161. 9146 06 01318100120 80৫ 

10816 ৪1] 81099 :5800100 ভা10 018৩ 01০ 

60128 ০1 ৮1800010826 01017 210 1015 ০9168 



আর্বিনঃ ১৩৯২ ] 

01 08009 71865919170” (5 সত 8130010 ৮6 
5০ ৬৩ 1907, 1০ 11210 01 16 665 10 

11098109000, 03৩ 20100 ৮০০০1৩৪ 0119৫ 
101) 2105185 8104 0০05., 

+40010161 00101761061 10610 ০0: 
08100065 4১005111181) 99101, 10০ 5৪৪ 

৪০০৪৮ 01318 11105 0105619 90111160650 10 
005 9610: 71805) ৪৪ 59210015 80) 
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পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ন্পেশ্টাল 
স্থপারিপ্টেণ্ডেটে দি. এ, টেগার্টের ওই রিপোর্টটি 
১৯১৪ গ্রীষ্টাব্বের ২২ এপ্রিল লেখা । এতে 
আরও আছে : 
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স্বামীজীর ভাই তৃপেক্জনাথ দত্ত ছাড়া অন্ত 
যেসব বিশিষ্ট বিপ্লবীর সঙ্গে রামকষ্ণ মিশনের যোগ 
ছিল সরকারী ফাইলে তাদের নাম আছে। 
যেমন, আলিপুর বোমার মামলার দেবব্রত বন্থু। 
ইনি পরে স্বামী প্রজানন্দ হন। আলিপুর বোমার 
মামলার শচীন দেন ও কুঞ্চলাল সাহা । মানিক- 
তলা ষড়যন্ত্র মামলার ভবভূষণ মিআ্। এছাড়। 
আছেন : যোগেন ঠাকুর (সারধি গোঠী), তারাপদ 
বন্থ (বাল! বড়যন্্ মামলা), পুলিন মুখার্জী, সতীশ 

প্রাকম্বাধীনত৷ যুগে যুবমানসে বিবেকানন্-পাহিত্যের প্রভাব ৫১৭ 

বন্ধ (কলকাতা অনুশীলন সমিতি ), নগেন্দ্রনাথ বন্থ 
(ডাকা), বীরেন বন্থ (আর্ধসমাজ), ফণীভূষণ ঘোষ 
( চন্দননগর ), যতীন্দ্রনাথ মুখাজী (আর্সমাজ ), 
উ্নাশংকর লরকার (পূর্ণদ্াস সমিতি, ঢাকা ), 
রসিকচন্দ্র সরকার ( গোপালপুর ডাকাতি )। 

স্বামীজীর লেখ! প্রাকৃস্বাধীনত। যুগে দেশের 
তরুণদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। স্বামীজীর 
বইপত্র, চিঠি পড়েই তরুণরা! আকুষ্ট হয়েছিল 
মুকিসংগ্রামে ৷ তার] অন্তুপ্রেরণ। পাবার জন্য বার- 
বার যেতেন স্বামীজীর প্রতিষ্িত বেলুড় মঠেও। 
স্বামীজীর উত্তরস্থ্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও 
গুরুতর । সরাসরি “ম্বরাজ" প্রচারের অভিযোগ 
আছে সরকারী গোপন ফাইলে। স্বামীজীর 
নির্দেশে রামকৃষ্খ মিশনের সভাপতি হন স্বামী 
্রহ্মানন্দ। এই ঘময় মিশনের ভূমিকা মম্পর্কে গোপন 
গোয়েন্টা-রিপোর্টে গুরুতর অভিযোগ আছে : 
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রুশ বিপ্লবের অনেক আগেই, এমন কি 

বলশেভিক দল গড়ে ওঠারও আগে স্বামীজী 
চেয়েছিলেন নতুন ভারত গড়ে উঠুক এদেশের 
কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে। | 

স্বামীজী সর্বাত্মক বিপ্লব চেয়েছিলেন ুক্তি- 
সংগ্রামীরা তার সামান্যই সফল করেছিলেন__ 
তিনি চেয়েছিলেন £ “নৃতন ভারত বেরুক"'"চাষার 
কুটার ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি"মেথরের 
ঝুপড়ির মধ্য হতে ।"*** [বাণী ও রচনা, ৬/৮১ 
রষটব্য ] মহত্বর ভারত গড়তে তরুণদের প্রতি 
ত্বামীজীর সেই ডাক আজও সফল হয়নি : 
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চরিত্রগঠনে সাহিত্য 
প্রীজানন্দ বাগচী 

বত কাঁধ ও প্রাবঙ্ধিক--ঘাঁকুড়া জীম্চান কলেজের হাংলা সাঁছতোর ভুতপন্র* জধ্যাপৃক। 
আনন্দবাজার পাদ্রকার সহ-সম্পাদক । 

ছেলেবেলায়, খুৰ ছেলেবেলায়, যখন ঘরের 

চৌকাঠ ডিডিয়ে ফের মনের চৌকাঠ পেরোনোর 

চেষ্টা চলেছে মায়ের কোলের কাছে বসে, হাতে 
খড়ির গ্লেটে অক্ষরমালার আদল পেকে উঠেছে, 
আর সেই সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে হালকা 

বইয়ের রহস্যময় কাগজের কবাট খুলে ত্বরে অ-কে 
সার্থী করে অজগর মুখ বাড়িয়েছে--প্রতিটি 
অক্ষরকে অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে সেই নতুন 
পরিচয় মনের মধ্যে এখনও রোমাঞ্কর হয়ে 

আছে। এ যেন এক হিসেবে জীবনের শুধু বর্ণ- 

পরিচয়ই নয় বূপরমগন্ধেরও পরিচয় । অর্ধন্প্) 

প্রায় পাজির ছবির মতে। কাঠের ব্লকে (1) ছাপা 
সেই ছবিগুলোই সেদিন আমাদের মন মাতিয়ে 

তুলেছে । আজকের দিনের মতো! রঙচঙের হেচৈ 

ছাড়াই। আদলে মনের কল্পনাকে স্বাভাবিক 

বাতাস আর স্থতোর টানে আকাশে ওড়াতে 

ঘুড়ি মতে। সামান্য যেটুকু ধরতাই দরকার ভাই 
যুগিয়েছে সেই পয়লা পাঠ্য কেতাবের ছৰি। 
লেখায় এবং রেখায় মনের ম্বতঃস্ষুতিকেই উনকে 

দিয়েছে নেদিন। ছাপা অক্ষর সেদিন থেকেই 

আমাদের বিশ্বাস আর অন্তরঙ্গ নির্ভরতা অর্জন 

করেছে। সেদিনের সেই ম্যাক্সি সাইজের 

বোল্ড অক্ষরের স্বর আর ব্যঞ্নবাহিনী উত্তর- 
কালে কলেবর কমিয়ে ছোট হয়েছে কিন্ত তার 

সুখের আদল একটুও বালায়নি। ফ্রেণ্ড ফিল- 

জফার আ্যাও গাইভ এই বর্ণমালা! আমাদের যেন 

হাত ধরে নিদ্নে গেছে জানের আর অভিজ্ঞতার 

জগতে । আমাদের শিক্ষার আদিপর্ব এইরকমই, 

ছিন। সেই একান্বর্তী পরিবারে অত্িভাবক 
খুব মুইিমের ছিলেন না। সকলেই শাসনে 

অন্থশাসনে আমাদের পদে পদে বেধে রাখলেও 

তার! কিছু গায়ে গায়ে থাকতেন না। একটা 

দুরত্ব ছিলই । অলিগলির মতে। আলো।-হাওয়া 

বয়ে যাওয়ার পরিখা বা পরিসর থাকত। যারা 

সময়ের দিক থেকে এই ফাকটুকুর নেতু বন্ধন করে 

চলেছিল তারা! ছাপ! অক্ষরের বই, তবে পাঠা 
বই নয়। অপাঠ্যও নয় অবস্থাই । বলা ভাল 

বিশেষ রকমে পাঠ্য, জ্রত এবং নিঃশব পাঠ্য 

কেতাব। যেগুলে! আমরা গোগ্রাসে গিলতাম 

এবং কখন কখন গুরুজনের চোখের আড়ালে 

গোপনে । আগার গ্রাউণ্ডে চলে যাওয়া) 

কামুফ্রেজের ভেকধারী সেই নব বইগুলো গৃছ- 

বিধানে মে-বয়সে আমাদের পক্ষে কূপথ্য বলে 
গণ্য হবার সমূহ সন্তাবন! ছিল। কারণ অধ্যয়ন- 
রূপী তপশ্চর্যার মাঝখানে “নাটক নবেল গঞ্জে 

নিষিদ্ধ। ফলে পাঠ্য বইয়ের মলাট চাপিয়ে 

অনেক সময় পড়ার টেবিলেই খরগোশের মতো 

কান ছুটো সজাগ রেখে রুদ্ধনিংশ্বাসে দৃষ্টিতোজন 
চলত। কখন চিলেকোঠার ঘরে নিজেরাই 
নাগালের বাইরে চলে যেতাম। 

সেযুগে বই ছিল আমাদের কাছে ভূত্রাপ্য 
বন্ত। কারণ গল্পের বইয়ের, ছোটদের রকমারি 

বইয়ের তখন এত ছড়াছড়ি ছিল না৷ 

অভিভাবকরাও ছিলেন বট্কুঃ, আজকের মা 
বাবা-কাকার মতো দরাজহস্ত ছিলেন না। ফলে 

আমাদের--যান্বের ছিল বই পড়ার নেশা, তাদের 
ছাগলের দশ! হয়েছিল। বাছ-বিচার ছিল না। 

মুখের লাষনে যা পেতাম তাই চিবিয়ে যেতাম। 

তৎকালীন জানবুদ্ধিতে হয়তো! তার লবটা হজমও 

হত না। বঙ্িমবাবু-পরৎবাবুর উপন্তাস থেকে 



আই্গিন, ১৩৯২ ] 

শুরু করে কিশোরপাঠ্য আডভেঞ্চার কাহিনী 

কিছুই বাদ যায়নি। কিন্ত এখন ভেবে অবাক 

হই, গুরুপাক লঘুপাঁক যাই হোক না কেন সেই 
বইগুলেো৷ আমাদের চরিত্র নষ্ট করেনি । লেখা" 

পড়ায় কিছুটা ক্ষতি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু উচ্ছয়ে 
ঠেলে দেয়নি বরং অন্তভাবে আমাদের পুষ্ট 
করেছে, পুবিয়ে দিয়েছে, পরিণত করে তুলেছে। 

কিছুটা পাকিয়েছে হয়তো, কিন্তু সেই অকাল- 

পরত! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরকচ৷ মেরে 

যায়নি, সাবালক মনের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। 
আমাদের ছেলেবেলায় বাইরের জগতের সঙ্গে 

বহির্বাণিজা হয়েছিল এই গল্পের বই মারফত। 

আর তাতে আমরা আখেরে লাভবানই 

হয়েছিলাম । 
পাশাপাশি তুলনা! করলে আজকের দিনের 

চালচিত্র আলাদা । শিশু এবং কিশোর সাহিত্যে 

আপতবিচারে এখন আমরা শ্বয়ংভর হয়েছি। 

প্রতিবছর ছোটদের জন্যে রাশিরাশি বই 
বেরোচ্ছে । রকমারি চরিত্রের বই। রঙ-বেরঙের 

পত্রপঞ্জিকা। কত বেরোচ্ছে আবার বন্ধও হয়ে 
যাচ্ছে। মোট কথা পাঠ্য বইয়ের বাইরে গল্পের 

বইয়ের এমন একট। খোলা। বাজার তৈরি হয়ে 
গেছে, যেখানে ট্যাকশেলন্ নেই, নিষেধের গণ্তী 

টান। নেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ার মধ্যে উদ্ছেগ- 

উত্তেজনা নেই। অনায়াসে হাত বাড়ালেই বই. 
পাওয়। যায় এখন। 

শুধু হাত বাড়ানোর ইচ্ছেটাই মরে আনছে 

ধীরে ধীরে । এই বইকুষ্ঠাকে বইরাগ্য ( বৈরাগ্য ) 
বলে ঠাট্টা করছিলেন একজন । আসল ব্যাধিটা 

বোধ হয় অন্তঅ। আমাদের নাগরিক জীবনে 

যেমন পায়ে হাঁটার চল ক্রষে উঠে যাচ্ছে, তেশ্ননি 
অক্ষরে-অক্ষরে চোখ ফেলে চোখে হাটার ক্লেশ 

নিবারণের চেষ্টাও চলেছে। রাশি রাশি কমিকস্ 
বেরোচ্ছে এই জন্তে। আগে গল্পের অ্থচিরণ 
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বা ইলাসট্রেশন হত। গন্প-কাহিনীকে আরও 
স্বাছু এবং প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্তে এই 

নির্বাচিত ছবির সংযুক্তি । কিন্তু এখন ব্যাপারটা 
উলটো । গন্প এখন আর কাউকে পড়তে হয় 
না, ছবি নিজেই গল্প বলে দেয়। শুধু তার সঙ্গে 
ছু-চারটি কথা, ন! ঠিক কথাও নয় সংলাপ, ফুট- 
নোটের মতো জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বর্ণন। 

ব্যাপারটাকে কাহিনী থেকে তুলে দেওয়ার 
পরোক্ষ প্রচেষ্টা । সেই সঙ্গে যেন ছৰির নির্বাক 

যুগে ফিরে যাবার চেষ্টা। যাছিল এতকাল 

অলংকরণ, ছোটদের এই ধরনের বইতে তাই হয়ে 

উঠল অবলম্বন। ছবির সাহায্যে লেখাপড়৷ 

শেখানো থেকে শুরু করে এই গল্প বলার 

ব্যাপারটা ছোটদের কল্পনা, প্রবণতাকে যে 

অনেকখানি খেয়ে দিচ্ছে এমনই মনে হয়। 
আমাদের সবচেয়ে বড় পাকস্থলীট। যে মন্তিক্কে 

তাতে সনোহ নেই। এবং এই পরিপাককর্মের 

শুরুতে এবং শেষে আরও ছুটি বাড়তি কাজ হয় 

সেখানে । চর্বণ এবং রসায়ন ছুটোই। তাই 

মগজ বা! মন তার যাবতীয় খাস্বস্তকে গ্রহণ করে, 

তাকে গুড়িয়ে গলিয়ে মিশিয়ে পুিসাধক রসে 

এবং রক্তে পরিণত করে দেয়। এই সমস্ত 

ব্যাপারটাই অবস্ঠ বিমূর্ত বা মানসিক। আক্ষরিক 
বা শারীরিক অর্থে রস-রক্ত নয়। 

'চিন্রকাহিনী বা এই কমিকস্গুলি শিশুদের 

সেই বৃহৎ পাকস্থলীটিকে রিলিফ বা বিশ্রাম দেবার 

নামে ক্রমশ অকেজে। করে দিতে থাকে । তাকে 

্মার্ট অর্থাৎ ভ্রতগামী করে তুলতে গিয়ে তার 
নিজস্ব চলচ্ছক্তিকে ক্রমশ পঙ্গু করে তোলে । 

শিক্ষাবিদ এবং মনোবিজ্ঞানী কি বলবেন জানি 

না, তবে বাক্তিগতভাবে এই আমার আশঙ্কা, এই 

আমার বিশ্বাস। চিরকালীন প্রথায় আমরা ঘদি 

খান্ঠ গ্রহণ ন৷ করে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পরিমাণ 
ভিটামিন মিনারেল ইত্যাদি আমর! ক্যাপস্থলে, 
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ট্যাবলেটে আর ইন্জেকশনে আজীবন গ্রহ্ণ করে 
যেতাম তাহলে পরিণতিটা যেমন হত অনেকটা 

সেইরকম আরকি ! 
ফলে পরিপাক ও রসাম্বাদন ক্ষমতা কমে 

যাচ্ছে শিশু বয়স থেকেই। সেই সঙ্গে ্রুতপঠনের 
ক্ষমতাও। আখ চিবিয়ে যে শিশু আখের রস 

গ্রহণের আনন্দ পেল না, ফিডিংবটলের নির্যাস 

পান করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল, তাদের 

জন্য দুঃখ হয়। 
এত কথ। বললাম এই কারণে যে, সাহিত্য 

আমদের চরিত্রগঠনের অন্যতম উপকরণ । সম্তা 
মনোরগ্রনী পণ্য নয়, অলস বিলাসের সামগ্রী নয়। 

শিশুসাহিত্য বিশেষ করে। চরিত্র ও জীবন 
গঠনের আদিপর্বে তার গুরুত্ব অসাধারণ । 
তাকে খেলনা কিংবা ফেলনা কিছু ভাবলে 

এবং পাঠক হিসেবে ছোটদের ছোট ভাবলে 
অসংশোধ্য ভ্রান্তি ঘটবে। 

যেহেতু ইদানীং ছোটদের বইয়ের রীতিমত 

বাজার আছে এবং অনেক প্রকাশকই নতুন করে 

ছোটদের জন্য প্রকাশনায় নেমে পড়েছেন বা 

নামছেন, সেহেতু ছোটদের লেখকের সংখ্যাও খুব 

নগণ্য নয়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সাহিত্য- 

জগতে ধারাঁই প্রতিষিত হয়েছেন বা ধাদেরই বই 
বাণিজ্যিক সাফল্য গেয়েছে তারাই রাতারাতি 

ছোটদের লেখার দিকে সাড়ম্বরে ঝু'কে পড়ছেন। 

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বাইপ্রোডাক্ট বলে 
একটা কথা আছে, এদের অনেকেরই কলমে 

শিশুসাহিত্য তেমনি বাইপ্রোডাক্ট। অথচ এই 

লেখাই তো সব চেয়ে কঠিন। শুধু তাষার উপর 
দখল আর গল্প তৈরির নাটুকে কৌশল জান। 
থাকলেই হয় না, একটা বিশেষ মন চাই। 

ছোটদের জন্যে লেখা আর ছোটদের মতো করে 

রেখা এই ছুটো ব্যাপার এক নয়। ছোটদের 
“ফাকি দেওয়া শক্ত, মন পাওয়া কঠিন, তৰে 

. উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--১ম সংখ্যা 

তাদের নষ্ট'কর! সহঙ্গ। শিশু খান্ছে এবং সাহিত্যে 
ভেজাব দেওয়। সমান অপরাধ বলেই মনে করি। 

আমাদের... ছেলেবেলায় চিরকালীন সাহিত্য 
ব৷ বিভিন্ন ভাষার ক্লাসিকগুলোর শিশু বা কিশোর 

সংস্করণের পাশাপাশি, জীবনী বা এঁতিহাসিক 

কাহিনীর গায়ে গায়ে অন্ত, ধরনের বইও চালু 
ছিল। ভৃতপ্রেত রহস্ত রোমাঞ্চ আযাডভেঞ্চার কি 

গোয়েন্দা কাহিনীর রমরমা! যে একেবারে ছিল 

না তা নয়। এগুলোকে প্রকৃত অর্থে নিশ্চয় 

সাহিত্যও বল! যেত না, কিন্ত নাটক নভেলের 

সমান লেবেল যুক্ত হয়ে কোন কোন ঘরে সেগুলো 

সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেক 
অভিভাবকের কেমন ধারণ হয়ে গিয়েছিল যে, 
ওই সব খুনজখম ডাকাতির কাহিনী আর উদ্ভট 
কল্পনাবিলাস ছোটদের অধ্যয়নম্পৃহাকে নষ্ট 

করে দিবাস্বপ্ন বা খোয়াৰ দেখতে সাহায্য করবে। 

কিন্তু প্রকৃত ঘটন। সেরকম কখনই ঘটেনি । গল্পের 

সন্মোহনে দিন কয়েক আবিষ্ট হয়ে থাকলেও এবং 

ছাপা অক্ষরের বিবরণকে নির্ভেজাল সত্য জ্ঞান 

করলেও আমাদের আদতে কোন ক্ষতি ঘটে 

যায়নি । 

যায়নি যে তার একটা বড় কারণ তখনকার 

ছোটদের জন্তে লেখাগুলোর বিষয় যাই হোক সেই 
রচনার মধ্যে সকলেই একট আদর্শকে নিষ্ঠার 

সঙ্গে মেনে চলতেন। প্রথম কথা লেখাগুলো 
ছিল আস্তরিক এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা 

থেকেই জাত । নিজের ঘরের ছেলেটিকে পাঠক 

কল্পনা করেই অনেক লেখক সে মময় কলম 

ধরতেন। গল্পবস্ত যাই হোক, তার. ভেতর দিয়ে 

মন্দের ভেতর থেকে ভালটুকুকে স্পষ্ট করে 
চেনাবার সঙ্গে সঙ্গে বালক ও কিশোর মনকে 

উদ্দীপ্ত করে তুলতেন সৎ ও সাহলিক কর্মের 
দিকে। বাঙালীহুলভ হীনন্নন্তত! দুর করে 
তাদের ভেতর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস 
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জাগিয়ে তোলার চেষ্ট]! করে যেতেন সাধ্যমত । ব্যর্থপ্রায় মান জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। 
সেঁটা ছিল স্বাধীনতাপূর্ব পরাধীনতার ষুগী। তাই 
একটা আদর্শ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহিনীর 
মধ্যে উপস্থিত থাকতই। ফলে নিজের দেশকে 
ভালবাসা এবং দশের কল্যাণ করার ইচ্ছে 

আমাদের ভিতরে কখন যে কীভাবে নংক্রামিত 

হয়ে গেছে বলতে পারব না। 

কিন্ত শিশু ব। কিশোর সাহিত্য দিয়ে শুন 

হলেও চরিআগঠনে এবং নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য 

মাত্রেরর যে একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং 

আছে তা৷ শুধু অন্ুমানসাপেক্ষ নয়, বনবার বহ- 
ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বয়স্ক পাঠক- 

পাঠিকার ক্ষেত্রেও চরিত্র সংশোধনের প্রেরণা 

যুগিয়েছে নৎ মাহিত্য। বঙ্ধিমচন্দ্র নবীন লেখকের 
প্রতি নিবেদনে একটা মোক্ষম শর্ত এই দিয়ে- 

ছিলেন যে, যদ্দি কেউ মনে করেন লিখে তিনি 
দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন, 

তবেই যেন তিনি লেখেন। আমল কথ! তাই, 
নিজে উদ্ব-দ্ধ হলে তবেই অন্যকে উদ্ধদ্ধ করা 
যায়। নিজে ধর্মাচরণ করে তবেই অপরকে 

শেখানে। ষায়। ধর্মে এবং জীবনে নীতিশিক্ষার 

প্রয়োজন আছে। আমাদের সমসায় সঙ্কটে 

পতনে প্রলোভনে, আমাদের পথভ্রষ্ট কিংকর্তব্য- 
বিম্ঢ় অবস্থায় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এবং পরামর্শ 
অনেক সময়েই পরিজাণ লাভের উপায় হয়ে 

ওঠে। জীবনের সবক্ষেত্রেই ধর্মবুদ্ধির জরুরী 
প্রয়োজন আছে। আমাদের বিবিধ আচার- 

আচরণ এবং তজ্জনিত কর্মফলকে ফলিতরূপে 

দেখতে পেলে আমাদের চোখ ফোটে, আমাদের 

কর্মকাণ্ডজান এবং প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞতা লাত হয়। 
রামায়ণ-মহাভারতের চরিজ্্রগুলি তাদের জীবন- 
সন্ধির উপসংহার দিয়ে, তীদের ছুর্মর বিশ্বাস, 
অনামান্ত আত্মত্যাগ, বিচিজর জীবনদর্শন দিয়ে 

আমাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ 

ণ 

পেয়েছে আরোগ্য লাভের উপায়, রক্তাক্ত হায়ের 
নিবিড় শুশরষ। এবং দিব্যজ্ঞান। গীতার গ্লোকগুলি 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো 

কাজ করেছে । রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বহ্কিম- 

চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেবল সাহিত্যের রম 

যুগিয়ে যাননি । জীবনযুদ্ধের রসদ এবং ছুর্লত 

পাথেয় যুগিয়ে আসছেন অন্যাবধি। কথাম্বৃতের 

/ অন্তরধীক্ষা/ ও সরল সমীকরণ, বিবেকানঙোর 

ওজন্বী উদ্বোধন, জীবনের সরকার রবীন্রনাথে 

ওপনিষদীয় নির্ধান তে! সার্বজনীন প্রাপ্তি । কিন্তু 

বাইরেও গল্প-উপন্তাসের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ 

সময়ে বিশেষ বিশেষ পাঠক যে অভিভ্ভত 
অন্থ্প্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছেন তার নজির 

আছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, বন্িমের আনন্দ- 

মঠ, দেবীচৌধুরানী, লীতারাম ইত্যাদি উপন্তাস 
বু বিপ্লবীকে যে অভাবৰিত শক্তি যুগিয়েছে সে- 

কথা কালক্রমে জান৷ গেছে। 

জীবনদায়িনী তথা প্রেরণাদাত্রী হিসেবে 

সাহিত্যের ভূমিক৷ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পরেও 

এক গ্রজন্মব্যাপী অন্য লেখকদের হাতে চলমান 

ছিল। তারপর দিনকাল বদলে গেল, সাহিত্যের 

পাল! বদল হয়ে গেল দেখতে দেখতে । চতুর্দিকে 
অবক্ষয় আর হতাশা, খুনজখমের রাজনীতি আর 

চরিজ্রহনন। জীবনে নেমে এসেছে নিরাপত্তাহীন 

অনিশ্চয়তা, আথিক নিয়চাপ এবং মূল্যবোধের 
বিকৃতি। ফলে অন্ুস্থ মানমিকতার অন্ধকার 

শ্রাস করে নিচ্ছে মানুষের যাবতীয় শুভবুদ্ধিকে। 
এ অবস্থায় স্বভাবতই সাহিত্য তার চারিত্রিক 

. প্রতি থেকে স্মলিত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে । 

যুনাফাই এখন তার মোক্ষ, তাই মনোরঞ্জনের 
দ্রুততম এবং সহঞ্জগতম পথটিই খুঁজে নিতে 

চেষ্টা করছে সাহিত্য । বেন্টসেলার হয়ে ওঠার 
গ্রতিতন্বিতাই গ্রস্থবাণিজ্যের গৃঢ়সত্র ৷ প্রকাশক 
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চাইছেন, লেখকও চাইছেন, ভুপক্ষই এই লক্ষা- 

তেদ্ের নিশানায় একাগ্র একচক্ষু হয়ে রয়েছেন। 

ঘেহ-মনের সম্ভা আনন্দ, আরাম এবং উত্তেজন। 
ঠিকমতো। পাক করে পরিবেশন করতে পারলে 
যে হুট কেকের মতো! বিক্রি হয়, হাতে-কলমে এ 

অভিজ্ঞতা সাহিত্যবণিকদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। 

সর্বাধিক বিক্রীত হতে গেলে যে সর্বাধিক বিকৃত 

হবারও সমূহ সম্ভাবনা সেকথ। বোধ হয় খেয়াল 

থাকে না। কেবলই অর্থের জন্ত এই অর্থহীন 

সাহিত্যকগুয়ন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। 
অনেক লেখকেরই কৈফিয়ৎ তৈরি । সমাজে 

এবং জীবনে যা ঘটছে একজন নিষ্ঠাবান 
সাংবাদিকের মতে। তার সত্য চিত্র তিনি নাকি 

তুলে ধরতে বাধ্য। বান্তবিকতাবজিত রোমান্সে 
বু'দ হয়ে থাকার দিন চলে গেছে । চলে গেছে 

স্বপ্ন দেখার দিন । এই গস্ভময় জীবনে উটপাখির 

মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে কি প্রলয় বন্ধ 

থাকবে? থাকবে না। তাই রক্ষণশীলতার 

গৌড়ামি ছেড়ে ভালমন্দ সব কিছুকেই সাহসের 
সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। সাহিত্য যেহেতু জীবন 
তথা সমাজের দর্পণ সেহেতু শ্লীল-অঙ্গীল নিবিশেষে 
বাস্তবে যা ঘটছে তাই তুলে ধরতে তার] বাধ্য । 

আপাতবিচারে যুক্তিটা উড়িয়ে দেবার মতো! 

উদ্গোধিদ,. [ ৮৭তম বর্ধন” সা! 

মনে হয় না। লাহিত্য দর্পণ ঠিকই, তবে হুবহ 
গ্রতিবিশ্বনই দর্পণের একমাত্র কাজ নয় । অস্ত 

যাকে বলি ফটোগ্রাফিক ইথ তা প্রকাশ করেই 
তার দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। আয়না হচ্ছে, 
ক্রিটিদীজম অফ লাইফ--জীবন সমালোচন।। 
আয়নার সামনে দাড়িয়ে আমর] নিজের মুখশ্রীর 
তারিফ খুঁজি হয়তো, কিন্তু আয়ন। স্তাবকত৷ কনে 

না, আমাদের ভুলক্রটি অসঙ্গতি ধরিয়ে দেয়, শুদ্ধি 

সংশোধনের হযোগ দেয় । 

সাহিত্যও তাই করে। আমাদের অন্তায় 

এবং পাপবোধকে চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে 
দেয়। ব্থলন-পতনের সম্ভাবনার চিহৃুগুলে। 

দেখিয়ে দেয়। যেমন করে বিষবৃক্ষ, কষ্ণকাস্তের 

উইল কিংবা শরৎচন্দ্রেরে একাধিক উপন্তাস 
আমাদের অভিজ্ঞতা চিনিয়েছে। সেই সঙ্গে 

জীবনদর্শন, জীবনের আদর্শ আমাদের সামনে 

মেলে ধরে পথের নির্দেশ দেয়। 

সাহিত্য তাই জীবনকে অন্থদরণ না৷ করে 

ভগীরথের মতো তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন 

দিগন্তের দিকে, নতুন জীবনের দিকে । এই 

অবক্ষয়, হতাশ! এবং বিনষ্টির যুগে সাহিত্য নতুন 

বোধ ও বিশ্বাসের ছোয়া এনে দেবে, আধাদের 

চরিত্রকে এক নিয়ন্ত্রিত ব্প দেবে। 

গু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলহ্ি কাঁরলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদশশবশেষকে 

প্রকাশ কাঁরতে সদা সচেষ্ট রাহয়াছেন । আদগশণবশেষের উপলাধ্ধ ও প্রকাশ লইয়াই মানবাঁদগের 
ধভিতর যত তারতম্য বতমান । দেখা বায়, সাধারণ মানব রূপরসাঁগ ভোগসকলকে নিত) ও সত্য 

ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোঙ্দেশ্য কাঁরয়া নিশ্চ্ত হইয়া বাঁসয়া আছে,--11)6) 19981196 
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উচ্চাঙ্গের সাহতাসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাত- 
নিত্য ভোগস্খার্দিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে নাপারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব 
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-সচ্যামণ বিবেকানন্দ 



“দেবীমাহাত্ত্য'-তত্ব ও উপাখ্যান 
ত্বামী প্রমেয়ানম্দ 

বেলুড় মঠের সন্্যাসী-- অভিজ্ঞ লেখক । 

হিন্দুদের নিত্য-আবৃত্ত অসংখ্য শান্ত্রগ্রন্থের 

মধ্যে “দেবীমাহাত্যয' অন্যতম, গীতা যেক্সপ 

মহাভারতের একটি অংশ “দেবীমাহাত্ম্'ও সেরূপ 

মহধি বেদব্যাস রচিত মার্কগেয় পুরাণের একটি 
অংশ। মার্কগ্েয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩--এই 

তেরটি অধ্যায় নিয়ে “দেবীমাহাত্্য” ৷ এই প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থখানিতে যে দেবী মহামায়ার লীলামাহাত্ম্য 

বণিত ও কীতিত হয়েছে “দেবীমাহাত্ম্ নামেই 
তার ইঙ্গিত রয়েছে । মার্কপ্ডেয় পুরাণের “দেবী- 

মাহাত্ম্য” অংশের মন্ত্রখ্যা সাতশত। তাই 

্স্থখানিকে 'দণ্ডশতী”ও বলা হয়। তবে চন্তী”ই 
গ্রস্থখানির সর্বাধিক প্রপিদ্ধ এবং স্থপ্রচলিত নাম। 

চত্তী” নামে প্রসিদ্ধ এই গ্রস্থখানি শক্তিসাধকদের 

অত্যন্ত প্রিয় এবং অবশ্ঠ-পাঠ্য । এই পুণ্যগ্রস্থের 
আরাধ্য দেবী চণ্তী। তাই চত্ী” বলতে গ্রন্থ 

বিশেষ এবং দেবী উভয়কেই বোঝায় । 
ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধন! হিন্দুধর্মের 

একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । এই আরাধনার বিরাম- 

হীন ধারা চলে আসছে বৈদিক যুগ থেকে। 
এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বেদে এবং 

তন্ত্র এই ছুইকে নিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি । পর- 

ব্রঙ্জের বৈদিকী আরাধনার সঙ্গে পরাশক্তি 

তাষ্ত্রিকী আরাধনার ধারাও সমাস্তরালভাবে 

বয়ে আসছে পুণাভৃমি এই ভারতবর্ষে । শক্তি- 
সাধনার অপ্রতিহত এই ধারা বৈদিকষুগ থেকে 

প্রবাহিত হয়ে বিবতিত আকারে ক্রমে পৌরাণিক 
এবং তৎপরবর্তী' যুগে আরও বিস্তার লাভ করে 
এবং ব্যাপকভাবে সাধনার অবলম্বনরূপে অগণিত 

পাঠককে পরাশক্তি মহামায়ার আনাধনান় 
উদ্বোধিত করে এবং আজও করে আসছে। 

ভগবানকে মাতৃভাবে আরাধনা করে বু সাধক 
যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, শক্তি- 
সাধনার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্থান 
কাল ও পান্রভেদে সাধকের সাধনার বৈচিত্র 
মহাশক্তি প্রকটিত! হয়েছেন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন- 
রূপে । বৈদিক যুগের খধিকন্তা ক্রহ্ধবিছুষী বাক্ 
থেকে আরম্ভ করে পরবতা যুগসমূহের বিভিন্ন 
শক্তিসাধকর্দের জীবন-ইতিহাসই এই ধারার 

বিরামহীনতা এবং গতিশীলতা প্রমাণ করে। 
মাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা, শ্রীরাষ- 
কৃষ্ণ প্রমুখ মাতৃাধকদের জীবনে মাতৃশক্তির সঙ্গে 

সাধকের একাত্মতা এবং শক্তিরপিণী মহাষায়ার 

চৈতন্তময় ও আনন্দময় সততায় সাধকের আত্মলয়ের 
 বিন্ময়কর সাধন-ইতিহাস আজও শক্তিদাধককে 

সমানভাবে আকর্ষণ করে, অনুপ্রাণিত করে সাধন- 

পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্ত । 

বেদ-উপনিষদে অভিহিত পরত্রহ্ম এবং তন্ত্রের 

পরাশক্তি স্ব্ূপতঃ অভেদ, যেন একই টাকার 

এপিঠন্গুপিঠ | শ্রীরামর্ণের কথায় : *ত্রক্ষ ও 

শক্তি অভেদ। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি 

যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি ।”১ শ্রীরামকৃষের সঙ্্যাস- 

গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট পরাশক্তি 

জগন্মাতার অস্তিত্ব ছিল অলীক । কিন্ধ শ্রীরাম- 
কষেের পাহচর্ষে শ্রী তোতা কালে বুঝতে 
পেরেছিলেন ষে, একভাবে মহামায়। যিনি তুতীয়া- 

নিগ্তণা, অপরদিকে তিনিই সাধকের প্রতি অন্থগ্রহ- 

জীত্রীরা মকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুতাব--পূর্বার্ধ (১৩৭৭), পৃঃ ২৬৩ 
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বশতঃ নানামৃতিতে বিভাসিতা । অস্থৃতৰ করতে 

পেরেছিলেন : “এতদিন ধাহাকে ব্রঙ্ছ বলিয়া 
উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা 
দিয়। আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে 

হর-গৌরী মৃতিতে অবস্থিত । ব্রদ্ধ ও ব্রদ্ধশক্তি 
অতেদ।” সে এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার 

স্বানও দ্বতন্্র। 

কাজা স্থুরথ এবং বৈশ্য সমাধির উপাখ্যান 
দিয়ে চণ্তীর অবতারপ। | রাজা স্থুরথ রাজো চিত 

সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ নৃপতি ৷ কিন্তু একদা প্রবল 

বহিশেক্র দ্বার! তার রাজ্য আক্রান্ত হলে দুর্ভাগ্য- 

বশতঃ যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ফলে স্বাভা বিক- 
ভাবেই রাজ! কিছুট! হীনবল হয়ে পড়লেন । তার 

এই হীনবলতার স্থঘোগ নিয়ে নিজ মন্ত্রী এবং 

অমাত্যগণ তাঁকে প্রতারিত করল। বঞ্চিত করল 

রাজস্থখ উপভোগে। অতি আপনার জন বলে 

্্ান্ত ধারণার বশবতাঁ হয়ে এতদিন যাদের তিনি 
প্রতিপালন করে আসছিলেন তাদের নিকটই হলেন 

তিনি প্রতারিত ও লাঞ্চিত। আত্মজন কর্তৃক 

এভাবে লাঞ্চিত এবং রাজন্থখ থেকে বঞ্চিত রাজ 
একদিন মৃগয়া ছলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আশ্রয় 
নিলেন গভীর বনে, মেধস্ খষির আশ্রমে | সংদার- 
কোলাহল থেকে দূরে নির্জন আশ্রমের শান্ত 
পর্বিবেশ রাজাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু মু ছলে 

কিহবে। আসক্তির বন্ধন থেকে কিছুতেই মুক্ত 

হতে পারছেন না । ম্বজন-মোহ তাকে পিছন 

থেকে টানছে । তাদের প্রতি তীর বিদিন্ত 
উৎকগ্ঠার শেষ নেই। হৃতগোৌরব, ফেলে আসা 

পরিজন, ধনরত্ব ও রাজন্থখ উপভোগের শ্বৃতি 

তাঁর মনকে অহরহ পীড়া দিচ্ছে। মনের এই 
অস্থিরতা নিয়ে যখন তিনি আশ্রমে ইতন্ততঃ 

২ এ পৃঃ ২৮৯ 
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ঘোরান্ধুরি করছিলেন তন সাক্ষাৎ হল স্রীপুজাি 
কর্তৃক ধনৈশ্র্ধাদি থেকে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত বৈশ্ঠ 
সমাধির সঙ্গে । অদৃষ্টের পরিহাস | যেসব মানুষ 
তাঁদের এই ছুর্গতির মূলে তাদেরই নঙ্গলচিন্তায় 
রাজ। ও বৈশ্ঠ উভয়ই জাজ শোককিষ্ট ! পরম্পর 
ভাব বিনিময়ের পর অকুতজ্ঞতার বলি রাজ এবং 

বৈশ্ঠ উপস্থিত হলেন মেধস্ ফুুনির সম্দখে, জানতে 
চাইলেন তাদের এই ছার্শার কারণ। রাজ! 

বললেন ; “হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার 

বশীভূত নয় বলে হ্ৃতরাজ্যাদিতে আমার মমতা 
এখনও আছে। আর এই মমতাই যে আমার 
দুঃখের কারণ তাও আমি জানি । কিন্তু তা জান! 

সত্বেও হৃতরাজ্যের প্রতি আমার যে এই মমতা 
রয়েছে, তার কারণ কি? দেখুন, এই বৈষ্ঠও 

স্্ীপুতজাদি কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যা্দি কর্তৃক বঙ্জিত 
এবং আত্মীয়মকল কর্তৃক পরিত্যক্ত । তথাপি 

তাদের প্রতি তীর আসক্তির শেষ নেই।”* 

উত্তরে খধি বললেন : তুমি যথার্থই বলেছ। 
“মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি 

অঙ্থরক্ত হয়, সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার 

প্রভাবে জীবগণ মোহগর্ডে এবং মমতারপ আবর্তে 

নিক্ষিণ্ত হয়-_ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই মহা- 

মায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিত্রা। এই শক্তি 
জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। 

কাজেই এ বিষয়ে বিশ্মিত হওয়ার কোন কারণ 

নেই। বিবেকীদের কী কথা? দেবী ভগবতী 

মহামায়া! বিবেকিগণেরও চিত্তমমূহ বলপূর্বক 
আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন । সেই মহামায়া 

এই সমগ্র চপাচর জগৎ ৃষ্টি করেন। আবার 

প্রসঙ্ন হলে তিনিই মানুষকে মুক্তিলাতের জন্ত 
অভীষ্ট বর প্রদান করেন।”* 

৩ জ্রীত্রীচতী। ১/৩৯--৪৩ 
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শ্রাম, দীভা ও লক্ষণ বনে যাচ্ছেন । ৰনের 
সরু পথ, একজনের বেশী খাওয়া যায় না। 

রাম ধঙ্গকছাতে আগে আগে চলছেন; সীতা 
তাঁর পা্ছু পাছু চলছেন ; আর লক্ষণ সীতার 
পাছু পাচ ধন্র্বাণ নিয়ে যাচ্ছেন। লশ্খণের 
রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাস। যে, সর্বদা 
মনে মনে ইচ্ছা! নবঘনষ্টাম রামরূপ দেখেন; 

কিন্ত সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে 

চলতে রামচন্্রকে দেখতে না৷ পেয়ে ব্যাকুল হয়ে 
উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর 
ছুঃখে কাতর হ'য়ে চলতে চলতে একবার পাশ 

কাটিয়ে দাড়িয়ে বললেন, এই গ্াখ | তবে 

লক্ষণ প্রাণভরে একবার তার নিজ ইষ্মৃতি রাম- 
রূপ দেখতে পেলেন !”* 

রাজা স্থরথের তখন জিজ্ঞাস-__“ভগবন্, 
আপনি যে দেবী মহামায়ার কথ! বলছেন, সেই 
দেবী কে? তার শ্বরূপই বা কি, তার উৎপত্তির 

ইতিহাস এবং কার্ংই বা কি?”* বিস্তারিত 
আমাদের জানতে ইচ্ছ! হয়। উত্তরে খধি মেধস্ 

সেই মহাশক্তি মহামায়ার নান৷ মন্বস্তরে নানারূপে 
অবতরণের বিস্ময়কর কাহিনী একের পর এক 

বর্ণনা করতে লাগলেন। 

অনস্ত শয্যায় যোগনিন্্ামক্ন ভগবান বিষুঃ। 
তার কর্ণমল থেকে হঠাৎ উৎপন্ন হল ভীষণারূতি 

ছুই দানব-_মধু এবং কৈটভ। উদ্ভূত হয়েই তারা 
বিষ্ণুর নাভিকমলে সমাসীন প্রজাপতি ব্রহ্মার 
জীবননাশে উদ্ভত হল। যোগনিব্রার আবরণ 

সরিয়ে নিয়ে বিষুকে জাগরিত করবার উদ্ধেন্তে 

্র্ধার কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হল যোগনিদ্রাক্পিণী 

মহাকালিকার স্ততি। স্তবে তুষ্টা মহাকালিকা 
শরণাগত ব্রন্ষাকে রক্ষা করবার জন্ত অপসারিত 

'দেবীমাহাত্য'-তত ও উপাখ্যান ৫২৫ 

করলেন নিদ্রার আবরণ, জাগরিত হলেন ভগবান 
বিষ্ুঃ। কিন্তু স্্দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেও পরান্ত করতে 
পারলেন না ছূ্ধধ দানব মধু-কৈটভকে ৷ দেবী 
মহামায়ার মায়ায় মোহিত হয়ে অতিবলগধিত 
দানবহ্ধয় তখন বিষ্ুণকে বর দিতে চাইল। বিষ 
বললেন ; “তোমরা যদি আমার যুদ্ধে সন্ভষ্ট হয়ে 
থাক, তবে তোমরা ছুজন এখনই আমার বধ্য 

হও। এটাই আমার একান্ত অভিগ্রায়। অন্ত 

বরের এখন প্রয়োজন কি?”* তাই হোক। 
কারণ-আপনার যুদ্ধকৌশলে আমরা গ্রীত 

হয়েছি। তবে আমাদের বধ করতে হবে একটি 
শর্ডে। জলহীন কোন স্থানে আমাদের মৃত্যু 
ঘটাতে হবে_-“আবাং জহি ন যত্রোবাঁ নলিলেন 
পরিপ্লুতা ।”* ভগবান বিষণ তখন নিজের উরুর 
উপর রেখে দানবন্ধয়ের মস্তক ছেদন করলেন। 

মহামায়ার প্রসাদে স্থটিকর্ত। ব্রহ্ধ! ছূর্ধধ দানবহয়ের 
দ্বারা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিজআ্াণ 

পেলেন। 

কালান্তরে মদমন্ত দৈত্যাধিপতি মহিাস্থরের 
অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্ষস্ত । পরাজিত 

ও লাঞ্চিত দেবতার! স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে 

মত্যে বিচরণ করতে লাগলেন । ব্রক্ধার বরে 

দানবরাজ মহিষাঙ্থ্র অমর । কাজেই দেবতারা 
নিরুপায়। অনন্টোপায় দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে 

করে উপস্থিত হলেন গঞুড়বাহুন বিষুঃর সম্মুখে, 
বর্ণনা করলেন দৈত্যরাজ মহিযান্তরের অত্যাচারে 
তাদের ছুঃখ-ছূর্শার করুণ কাহিনী । শুনতে 

শুনতে ক্রোধদীপ্ত বিষ্ণুর মুখমণ্ডল থেকে নির্গত 
হল স্ুমহৎ তেজোরাশি। তার সঙ্গে মিলিত 

হুল লাঞ্ছনাক্ষব্ব দেবগণের পবিত্র দেহ থেকে 

নির্গত সমুজ্জল তেজঃপুঞ্জ | দিগদিগন্ত পরিব্যা্ড 

€ প্রীপ্রীরামরৃফলীলাগ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুতাব পর্ব পৃ (১৩৭৭), পৃঃ ২৫৭-৫৮ 
৬ ভ্রীপ্রীচত্ী, ১৫৯৬১ 
৮ এ ১১০১ 

১. ১৯৭৯৮ 



€২৬ 

প্রজলিত অনলসদৃশ সেই জ্যোতি; থেকে সহসা 
আবির্ভূতা হলেন দিব্য লাবগ্যবতী অপন্ধপা এক 
জ্যোতির্ময় দেবীমৃতি। শুর তেজে সেই দেবী- 
মৃতির মুখ, যমের তেজে তার ৰাছসমূহ উৎপক্ 
হুল। এভাবে বিভিম্ন দেবতার বিভিন্ন তেজের 
ছারা দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল উৎপন্ন হল। 

তারপর দেবতার! নিজ নিজ অস্ত্র থেকে বিভিন্ন 

অস্ত্রাদি উৎপন্ন করে দেবীকে উপহার দিয়ে তীকে 

রণনাজে সজ্জিত করলেন। দেবগণ কর্তৃক অলঙ্কার 

ও অন্ত্রশস্ত্রাদিতে বিভূষিতা মহাদেবী অষ্রহান্ত 
সহকারে ভীষণ হুঙ্কারে দশদ্দিক কম্পিত করে 

দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই ভীষণ 

যুদ্ধে অসংখ্য দানব এবং তাদ্দের অনেক সেনাপতি 

দেবীকর্তৃক নিহত হল। তারপর দ্বেবী চণ্ড- 
বিক্রমে যুদ্ধ করে শাণিত খড়োোর ছারা মহিষা- 
সুরের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন । পরাক্রান্ত 

আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতের সংঘবন্ধ 

অভিযানের জয় ঘোধিত হল। 

শুস্ত ও নিশুস্ক নামক প্রবল পরাক্রাস্ত দৈত্য- 

দ্বয়ের অত্যাচারে দেবলোক আবার বিপর্বস্ত। 

ইন্জ, হূর্য, কুবের, যম ও বরুণ প্রভৃতি প্রধান 
দেবতাগণ বলগবা অন্থরঘয়ের দ্বারা শ্ব ্ব অধিকার 

থেকে বঞ্চিত এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত “ৰিপদ- 
কালে আমাকে ম্মরণ করলে আমি তোমাদের 

সর্ববিধ বিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করব”*--দেবী 

মহাশক্তির এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি ম্মরণপূর্বক দানব- 
ভয়ে তীত স্বর্গচ্যুত দেবতারা অপরাজ্জিতরূপিণী 

মহামায়ার শরণাপন্ন হলেন, নিবেদন করলেন 

তাদের মহাবিপদের কাহিনী সবিস্তারে | শরণাগত 

দেবতার্দের ছুঃখ-কাতর অবস্থ৷ দেবীকে বিচলিত 

কনল। শক্রনাশ করে এই মহাৰিপরদ থেকে 

৯ এ, 

১১ এ, 
৫1৬ 

১৩।১স্৫ 

উদ্বোধন [৮৭তষ বর্ষ--০্য সংখ্যা 

দেবতাদের উদ্ধার করবার জন্ত দেবী দানবদের 
সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে একে একে শস্ত- 

নিশুন্ত দানবধুগলের পার্ধদ ধুলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং 
রক্তবীজ প্রনুখ অন্থরগণকে ধ্বংস কবে পরিশেষে 

দেবী নিহত করলেন অস্ত-নিশুস্তকে ; ঘোষণ। 

করলেন তার চিরস্তন প্রতিশ্রুতি, বিশ্বমানবের 

পরম আশ্বাস--“ইখং যদ যদ বাধা দানবোখ। 

ভবিষ্কাতি ॥ / তদা তদাবতীর্ধাহং করিষ্যাম্ারি- 

সংক্ষয়ম্ 1*১*--এভাবে দানবদের প্রাহূর্ভাববশতঃ 

যখনই কোন বিজ্ব উপস্থিত হবে তখনই আমি 
আবিভূর্ত হয়ে দেবশক্র বিনাশ করব। 

উপসংহারে খষি মেধস্ বললেন £ “হে রাজন্, 

তিনিই (বিষ্মায়াই) তোমাকে, এই বৈশ্তকে 

এবং অন্তান্ বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে 

মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন ও করবেন । হে মহা” 

রাজ, এই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তক্তি- 

পূর্বক তার আরাধনা কর। তিনি ইহলোকে 

অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গহৃখ ও মুক্তি প্রদান 
করবেন ।”১১ 

মেধস্ মুনির মুখে জগন্মাতার অপূর্ব মহিমা ও 

লীলাকাহিনী শ্রবণ করে রাজ! স্থরথ এবং বৈশ্য 

সমাধি খুব সন্তষ্ট লাভ করলেন। মুনির 
উপদেশাজ্গনারে তারা মহামায়ার আরাধনার্থ 

নদ্দীতীরে গমন করলেন এবং দেবীর মৃন্বস্নী গ্রতিম। 

নির্মাণপূর্বক ভক্তিপহকারে কখন নিরাহারী, 
কখন ব৷ স্বল্লাহারী থেকে সমাহিত চিন্তে গু, 

ধুপ, দীপ, নৈবেস্ত, ব্বদেহ-রক্তদিঞ্চিত বলি 

ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণে দেবীর পুজা করলেন। 
তিন বৎসর এভাবে আরাধনা করার ফলে তার! 

জগাত্ব৷ চণ্ডিকার প্রনগ্নতা লাতে সক্ষম হুলেন। 

পরিতুষ্ঠা দেবী প্রত্যক্ষভাবে তাদের সম্মুখে 

১৭ এ ১১৪৪-৮৫৫ 



আবির, ১৩৯২ " 

নন্দন, তোষর। আমার নিকট যে বর প্রার্থন! 
করবে সন্ধষ্ঠী হয়ে আমি তোমার্দিকে চি 

প্রদান করব।”১* 

স্থরথ ও সমাধির মানসিক রুচি ও সংস্কারের 

বিডিন্নতাহেতু তাদের প্রাধিত বরও হুল .বিভিন্ন। 
সংসারস্খাভিলাধী রাজ! চাইলেন হৃতরাজ্য 

পুনরুদ্ধার এবং জন্মাস্তরে চিরস্থায়ী রাজ্য | অপর- 

পক্ষে সংসার-বৈরাগ্যসম্পন্ন সমাধির প্রার্থন৷ সেই 
পরমবস্তর ১ ষ। লাভ করলে সর্বপ্রকার ছুঃখের হুবে 

আত্যস্তিক নিবৃত্তি, সুদীর্ঘ সংসারবর্তে 
গতায়াতের চির অবসান । শ্রত্ীীজগল্মাতার রপায় 
স্বর ও সমাধি- উভয়েরই মনোবাঞ্ছ পূর্ণ হল, 
স্ব প্রাধিত বর লাভ করে তারা কৃতার্থ হলেন। 

স্থুরথ ও সমাধি ছুটি নিছক কাল্পনিক চরিত্র 

মাত্র নয় ব! তাদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়নি। 

তার আজও জীবিত আছেন এবং অনস্তকাল 

ধরে জীবিত থাকবেন । যতর্দিন মানুষ আস্থরিক 

সম্পদ এবং শক্তিতে প্রমত্ত থেকে দৈবী চেতন। 
থেকে বিচ্যুত ও অশান্ত থাকবে ; যতকাল জগতে 

নির্যাতন ও দলনকারী দানবশকি অন্তরে-বাইরে 

বর্তমান থাকবে, ততকাল রাজ। এবং বৈশ্য চরিন্্ 

মান্ছবকে অন্ধুপ্রাণিত করবে দানবশক্তির বিনাশ 

করে দৈবীশক্তি প্রতিষ্রিত করতে। 

১২ এ, 
১৩ এ, 

১৩।১৪---১৫ 

১১২৪ 

'বেবীমাহাত্মা'-তত্ব ও উপাখ্যান 
আবিভূত| হয়ে বললেন : “হে রাজন্ ও বৈহ্বকুল- : 

৫২৭ 

চত্ীতে বণিত দেবাস্থুর সংগ্রাম দৈবীশক্তির 
সঙ্গে আনম্ুরিক শক্তির, নিঃশ্রেয়মের সঙ্গে 

অত্যুর্ঘয়ের, আস্তঃশক্রর সঙ্গে বহিঃশক্রর চিরস্তন 
সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি । 

মানুষের জীবনে নান। ছন্ব। ধর্ম ও অধর্ধের, 

বস্তপরতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার, ধনী ও দরিদ্র 
প্রভৃতির দ্বন্বে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িষুঃ ও 
বিপর্যস্ত । মাতৃশক্তির অবহেল৷ এবং অপরপক্ষে 

ভোগশক্তির প্রমত্ততায় সভ্যত। সংকটাপন্ন । এই 

যুগসংকটে মহামায়া মহাশক্তির আরাধনার 

প্রয়োজনীয়ত৷ সর্বাধিক । তাকে প্রসন্ন করতে 

পারলে, তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে বাহ্ ও আস্তর 

শত্রু পরাভূত করে আমর! অভ্যুদয় ও আধ্যাত্মিক 
জাগরণ লাভ করতে সক্ষম হব, সন্দেহ নেই। 

মহামায়ার কাছে আমাদের কাতর প্রার্থনা--অরি 

সংহারপূর্বক বারবার তিনি যেমন দেবতাদের 
রক্ষা করেছেন ও করছেন, আমাদেরও সেরপ 

রক্ষা করুন। আস্থরিক শক্তির বিনাশ করে 

দৈবীসত্তায় আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করুন। 
দেবতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা 
করি : “হে সর্বকার্ধ ও কারণ-রূপিণি, সর্বেশ্বরি, 

শক্তিময়ী ছুজ্জে়া দেবি, আপমি আমাদিকে 

সকলপ্রকার আপদ থেকে, সর্বপ্রকার ভয় থেকে 

রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার ।*১* 



বহুরপে শ্রীরাম 
স্বামী ভূতেশানন্দ 

যামকক মঠ ও রামকৃক মিশনের অন্যতম সহাধ্ক্ষ। বজ্পতয়; উৎসব উপলক্ষে জায়োঁজিত কাশণপংর 
উদ্যানবাটীতে & জানুআর, ১৯৮৪-র ধম“লভায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে গুহশীত। 

ঠাকুরের কথাগুলি চিরপুরাতন অথচ চির- 
নৃতন। পুরাণ শব্টির একটি অর্থ কর! হয়-_ 
'পুরাপি নব এব” | প্রাচীন হয়েও নৃতন। তত্ব- 
গুলি প্রাচীন কিন্ত আমরা যখনই শুনি, চর্চা করি, 
আমাদের কাছে যেন নৃতন রূপে প্রতিভাত হুয়। 

তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাধূর্ধ এত প্রগাঢ় যে, সেই 

মাধুর্বকে যখনই আস্বাদন কর! ষায় তখনই যেন 
নৃতন মনে হয়। সেই পুরাণ পুরুষ বহুবার বু- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইদানীংকালে 

প্রীরামকষ্ণরূপে স্তার যে-প্রকাশ, তারই আলোচনা! 

এখন দেশে দেশে চলছে। আমর! যেন তার 

তিতর থেকে একটা নূতন আলোর সন্ধান পাচ্ছি, 
দীর্ঘ বিশ্বৃতির অন্ধকার ভেদ করে যে-আলোক 

নৃতন চেতনা দার করে আমাদের জাগ্রত 
করছে। 

শ্ররামকষ্চ এসেছিলেন আমাদের জন্ত। 

আমরা যাঁরা মোহনিভ্্রায় আচ্ছন্ন, যাঁরা স্বভাবতই 
স্বীয় স্বর্ূপকে তুলে থাকি, তুলে থাকি জীবনের 

লক্ষ্য কি এবং সেই লক্ষ্যগ্রাপ্তির উপায়ই বা কি। 

প্রীরামরুষ্খ যে-তত্বকথ! বলেছেন, তা! নৃতন নয়, 

বহুশান্ত্রে বহুবার বলা হয়েছে-_কিস্ত বারংবার 
পড়লেও সে-শান্ব ঠিক এমনভাবে আমাদের বোধ- 

গম্য হত না, অস্তরকেও এত আকৃষ্ট করত না । 

অব্তারের বৈশিষ্ট্য এখানেই। 

তাগবতে আছে--একবার ব্রন্ধ। শ্রীককে 

পরীক্ষা করবার জন্যে তার সহচর রাখাল 

বালকদের এবং গোবৎগুলিকে হরণ করে নিয়ে 

গেলেন। তিনি দেখতে চান যে, ভগবান এখন 

'কিকরেন। ভগবান প্রথমে আত্মবিস্বত ছিলেন। 

তাই চিস্তিত হলেন, ধেমুসহ সথারা গেল 
কোথায়? তারপর দিব্যদৃষ্টিতে সব দেখলেন। 
তিনি মনে মনে একটু হেসে রাখাল বালক এবং 
গোবৎসগুলি যেষন ছিল ঠিক সেইরকম করে 
আবার তৈরি করলেন। তারপর গোষ্ঠ থেকে 

ফিরে রাখালবালকেরা নিজেদের বাড়িতে চলে 
গেল এবং বাছুরগুলিও যে-যার মায়ের কাছে 

ফিরে গেল। এইরকম দিনের পর দিন চলছে । 

তাদের ব্যবহারে কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখ৷ 

গেল না, কেবল দেখা গেল যে, বৎ্সদের জন্যে 

গাভীর৷ আরও বেশি ব্যাকুল এবং গোপবালকদের 
প্রতিও তাদের মায়েদের স্নেহ আরও বেশি। অন্ত 

কারো নজরে ন। পড়লেও বলরাম কিন্তু এই 

পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। তিনি দিব্যদৃ্টিতে 
দেখলেন যে, এই রাখাল ছেলেগুলি সাধারণ 

রাখাল নয় এবং এই বাছুরগুলিও সাধারণ বাছুর 
নয়) এর! সব শ্রীকষেরই এক-এক বূপ। আত্মার 

প্রতি সর্বজীবের পরম আকর্ষণ । তিনিই এদের 

রূপ নিয়েছেন বলে তাদের প্রতি গোমাতা৷ এবং 

গোপীদের আকর্ষণ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে । এই 
ষে স্সেহের বুদ্ধি, শ্রদ্ধার বৃদ্ধি, একটা চেতনার 
নবজাগরণ--এটাই হুল ভগবানের আবির্ভাবের 

বৈশিষ্ট্য । তিনি যখন আসেন মান্য নিজেকে, 
তার পারিপান্থিককে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে 
শেখে । এই দৃষ্টিই হল তাদের নব চৈতন্য । 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোচনায় আমর দেখেছি, 
জন্মাবধি তাঁর প্রতি আবালবৃদ্ধবণিতার একট। 
অপূর্ব আকর্ধণ। এই আকরধণ সকলকে তার দিকে 
টানছে। রুষ্ণ শবের অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ 
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করেন যিনি। শ্রীরামরু্ও ঠিক সেইরকম। 
মান্ছষ সবচেয়ে বোঝে এই আকর্ষণকে । বুদ্ধি 
দিয়ে যা বোঝ! যায় না, শাস্ত্র পড়ে যার সন্ধান 
পাওয়! যায় না, এমন কি সদাচারপরায়ণ হয়েও 
যে তত্বের উপলব্ধি হয় না, সেই তত্বটি হল 
ভগবানের বন্বমাহাত্ম্য। তিনি যখন আবিরভূতি 
হন তখন সকলে তার প্রতি এইরকম একটা 
স্বাভাবিক আকর্ণ বোধ করে। আমাদের 
সীমিত বুদ্ধি দিয়ে শ্রীরামকফের জীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গেলে দেখব তাঁর পরিপূর্ণ 
শ্ব্ূপকে বোঝা! বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, কিন্ত 
এই আকর্ষণটুকু সকলেই বুঝতে পারে । যেখানে 

তার কথা হচ্ছে সে-স্থানটি যে আমাদের টেনে 
আনছে, সে এ আকর্ষণের বলে । তাঁর নাম পর্যন্ত 
শোনেনি অথচ তীর প্রতি আরুষ্ট হয়েছে এমন 

ৃ্টান্তও বিরল নয়। পণ্ডিত-মূর্থ, ধনী-দরিদ্, 
অভিজাত-অনতভিজাত নিবিশেষে এই আকর্ষণটি 
চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে। স্বামীজী যেমন 

বলেছেন, 'আচগ্তালাপ্রতিহতরয়ো যন্ত প্রেম 
প্রবাহ»--ধার প্রেমের প্রবাহ চগ্ডাল পর্যস্ত 
নকলের প্রতি অপ্রতিহত বেগে চলছে। 

এই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তাঁর কতিপয় 
তক্তকে বলেছিলেন, “তোমাদের চৈতন্ত হোক" ; 
সেই আশীর্বাণী কেবল তৎকালে উপস্থিত কয়জন 
তক্তের জন্তই নয়, আমরা যে যেখানে আছি 
সকলের জন্স। এমনকি যার! অনাগত তাদের 
জন্তও। সকলের জন্য তার এই আশীর্বাদ “চতন্য 
হোক? । 

আমাদের মনে হয় “চৈতন্ত হোক কথাটুকুকে 

একটু গভীরভাবে ভাবতে হুবে। কিসের 
চৈতন্য ? আমর তো৷ জড় নই, চেতন আছিই 
এবং চেতনের ধর্মই হল চৈতন্য । তাহলে নৃতন 
করে ঠচৈতন্ত হোক ৰলছেন কেন? তার কারণ 
আমাদের যে-চেতনা আছে সেই চেতনাটি 

বহুরপে শ্রীরাম ৫২৯ 

নিযনগামী। কখন সেটা আমাদের দেহের সঙ্গে 
যুক্ত, কখন ইন্ট্রিয়ের সঙ্গে, কখন বক্তব্য বিষয়ের 
সঙ্গে যুক্ত--এইরকম চারিদিকে ছড়ানো আছে। 
যখন তিনি প্রার্থনা করছেন বা আশীর্বাদ করছেন 
যে, আমাদের চৈতন্য হোক-_তার অর্থ আমাদের 
এই নিম্নগামী চৈতন্তকে উধ্বগামী করতে 
চাইছেন। আমাদের যে-চৈতন্ত বহিমূ্খী তাকে 
অন্তযুখী, যে-চৈতন্ত ভোগপ্রবণ তাকে ত্যাগময় 

করতে চাইছেন, আমার্দের যে-চৈতন্ত অনাত্মাতে 
ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে তাকে আত্মবস্তর দিকে 
আকর্ষণ করতে চাইছেন। এই আত্মবস্তর দিকে 
আকুষ্ট চৈতন্য মানুষকে পরম কল্যাণলাভে সাহায্য 
করবে। আমরা হয়তো বলব, তার জন্য ভগবানের 
দেহধারণ করে আপার দরকার কি? তিনি তো 

ইচ্ছামাত্রই জগৎটার রূপ ব্দলে দিতে পারেন ! 

কেন তা করেন না? শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে 
বলবেন যে, তিনি কি করবেন না করবেন সে তার 

ইচ্ছা। তিনি লীলাময়। যদি সব মনগুলো বদলে 
যায়, তাহলে আর লীল। চলে না। চোর চোর 

খেলায় কেউ চোর হতে রাজী না হলে খেলা চলে 

না। কাজেই তাকে চোর হতে হবে, আবার 
পুলিশও হতে হবে। যখন অবতার আসেন তখন 

তাঁর এই খেলাটাকে একটা নৃতন রূপ দিয়ে যান। 
যেমন ঠাকুর বলেছেন, খেলার সময় যখন কোন 
ছেলে কিছুতেই বুড়ী ছুঁতে পারছে না, ক্লান্ত হয়ে 

যাচ্ছে, বুড়ী তখন হয়তো! হাতট। বাড়িয়ে দেয় 
যাতে বিন। পরিশ্রমে সে ছুঁতে পারে । এইরকম 

আমরা যার] খেলায় শ্রান্ত-ক্ান্ত, তাদের জন্টে 
তীর হাত ন| বাড়িয়ে উপায় নেই। 

মানুষের এইজন্তে ভগবানকে কাছে পাওয় 

দরকার এবং কাছে তখনই পায় যখন সে খেলায় 

ক্লাস্তিবোধ করে। ভগবান এই খেলা খেলছেন 
আমাদের নিয়ে বা আমাদের হয়ে। কিন্ত খেলার 

ভিতর দিয়ে আবার আমাদের সেই বোধটুকু 
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জাগিয়ে দিচ্ছেন যে, আমর! তাঁর থেকে ভিন্ন 
নই। অনেক লময় ঠাকুর তীর অস্তরঙ্গদের উদ্দেশে 
বলেছেন,--তোমাদের এইটুকু জানলেই হবে যে, 
তোমরা কে, আমি কে এবং আমার সঙ্গে 

তোমাদের সম্বদ্ধ কি? এইটুকু জানাবার জন্য 
যেন তার দেইধারণ করে আসা । 

এই খেল! যে বড় অদ্ভুত ভাবে চলছে ত৷ 

আমরা গুলদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও বুঝতে পারি। 
শ্রীযামকফ যখন আবিভূর্ত হয়েছিলেন মুিমে় 
কয়জন ব্যক্তি তীর সান্নিধ্য আসতে পেরেছিলেন। 

আবার আপাত দৃষ্টিতে ধারা কাছে ছিলেন, 
তারাও তীর প্রতি উদ্দাসীন ছিলেম। কাজেই 
তার খেলা যেন তার খেলুড়েদের পছন্দ করে 

নেওয়া ৷ মনের মতে। খেলুড়ে না হলে তার খেলা 

জমে না। এইজন্য ঠাকুর বলতেন, কলমির দল, 
একটিকে টানলে মব আমে। তেমনি তগবান 
যখন আসেন তার খেলুড়ে সাথীরূপে বহজন 

আসেন। তারা পৃথক নন, তারই বিভুতি। তিনিই 

বছরূপে ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে নিজেকে 

আম্বাদন করেন। জগত্রূপের স্থি এইঞন্য--তাীঁকে 

অনেকে আস্বাদন করবে ব তিনি অনেকের ভিতর 

ছিয়ে নিজেকে আস্বাদন করবেন। তার মাধুর্য 

যেমন অফুরস্ত, খেলারও তেমনি বিরাম নেই। 
পণ্ডিতদের গুণবিভাগ অনুলারে সাত্বিক, রাজ- 

নিক, তামসিক--বহুরূপে তিনি নিজেকে প্রসারিত 

করে খেলছেন। যিনি ছুর্গতি ভোগ করছেন, 

তিনিও তিনি, আর যিনি পরমতত্ব আস্বাদন করে 

আনন্দে পরিপূর্ণ তিনিও তিনি। ফড়িং-এর 
পশ্চাতে কাঠি গু'জে দেওয়ার মতো দুর্গতিও তাঁর 
ভিতর দিয়ে হচ্ছে, স্থগতিও তার ভিতর দিয়ে 

হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যুশকিল হচ্ছে আমরা 
তীক্স থেকে নিজেদের বিষুক্তপ্ূপে ভাবছি, সেই- 
জন্যে এই অবস্থা । 

ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে যে দুরে সরে 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ-০ম সংখ! 

রয়েছে তার বিপর্যয় এই, সে জগতের ভিতরে 

তাকে না দেখে জগৎটাকে শশ্বর-ভিম্ন রূপে 

দেখছে । এইজন্য তার শ্থতি শান হয়ে গিয়েছে, 
সে তার শ্বর্ূপকে ভূলে গিয়েছে। ভাগবতে 

বলেছেন কেন এমন হয় £ “তম্মায়য়া'-তারই 

মায়া ঘার। ভাগবতে বলেছেন, স্নায়য়াতো বুধ 

আতজে তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা+_ 

(১১।২/৩৭), অতএব যে জ্ঞানীব্যক্তি একাস্ত 

তক্তি সহকারে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি হলেন 

গুরুদেবতাত্মা । গুরু এবং ইষ্ট ধার আত্মাম্বরূপ | 

এইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের খেলা চলছে এবং এ- 
খেলা কত ধবচিত্র্যপূর্ণ কত নিপুণভাবে তিনি 
খেলছেন তা তার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীাটিকে দেখলে বুঝা 

যায়। একদিকে তিনি স্বামীজীকে তৈরি করলেন 

বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে, আর-একদিকে তিনি নাগ- 

মহাশয়কে তৈরি করলেন একেবারে অহমিকাশূন্য- 
রূপে । কবি গিরিশচন্দ্রের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা : 
মহামায়া স্বামীজীকে জাল দিয়ে বাধতে গেলেন, 

কিন্ত তিনি এতবড় যে জালে কুলোয় না, আর 
নাগমহাশয়কে বাধতে গেলেন, তিনি এত ছোট যে 

জালে আটকায় না। ছুটির বৈপরীত্য আত্যস্তিক। 

এইরকম কত বিচিত্র খেল! । খেলোয়াড়দেরও 
কত বৈচিত্র্য । হয়তো, এখনও এগুলি ভাল 

করে বুঝবার আমার্দের সময় হয়নি । আমরা 
শ্রীরামরুষজের আলোচনাতেই অস্ত পাচ্ছি না, এর 

উপর তার সুবিশাল পরিবারের সকলের সম্বন্ধে 

অভিজ্ঞতান্বাভ আমার্দের সীমিত জীবনের 

সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রত্যেকের ভিতরেই আমরা 

অল্লবিস্তর বিশিষ্টতা দেখতে পাই। 
ঠাকুরের মানসপুত্র ব্বামী ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের 

(রাখাল মহারাজের ) বৈশিষ্ট্য--ভা বতন্ময়ত]। 

স্বাীজীর ক্ষ্রধার বুদ্ধি,--প্রবল বিবেক, ঘার উপর 

মায়! প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, তাকেও 

দেখাচ্ছেন; গিরিশের মতো! অপূর্ব বিশ্বাসী, তাঁকেও 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

দেখাচ্ছেন । কিন্তু গিরিশ কি নিজেই গিরিশ, না 
শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় গিরিশ? আমর! পূর্বোক্ত 

সুত্র অনুসারে মনে করি যে, ছুটি ভিন্ন বস্ত নয়। 

গিরিশ তিনি নিজেই হয়েছেন তার ভিতরে 
বিশ্বাসরূপ যে-ধর্ম সেটিকে প্রকট করবার জন্যে ৷ 

প্রথম দৃষ্টিতে তিনি গিরিশের ভিতরের যে-তৰ 
আমাদের অজ্ঞাত ছিল সেইটিকে লক্ষ্য করে 

বলছেন, ভৈরবের অবতার | কারণ তিনি লম্পট, 

মগ্যাসক্ত ব্তমানের গিরিশকে লক্ষ্য করছেন না, 

তিনি লক্ষ্য করছেন ভাবী গিরিশকে, ধাকে তিনি 

তার নিপুণ হাতে তৈরি করবেন। এইজন্তই তার 
সম্পর্কে ঠাকুর এত উচ্চভাব পৌষণ করছেন। 

বলছেন, গিরিশের পাঁচসিকে পাচ আনা বিশ্বাস, 

তার বিশ্বাম আকড়ে পাওয়া যাবে না। গিরিশ 

তার শেষ জীবনে বলছেন, তাঁর মহত্বকে যদি 
বুঝতে চাও তে৷ আমাকে দেখ, আমি কি ছিলাম 
আর কি হয়েছি। অহঙ্কারশূন্ভ গিরিশ স্পষ্টভাবে 
নিজের কথ! বলছেন । বলছেন, যা কিছু পরিবর্তন 

তাঁ ভগবানের অশেষ কৃপায়, এ 2018০16--- 

অলৌকিক ঘটনা জগতে অনেক ঘটে কিন্ত 

গিরিশকে নিয়ে যে-খেল। ঠাকুর খেলেছেন এটি 

অসাধারণ। গিরিশ নিজেকে দেখছেন শ্রীরাম- 

কষ্ধের হাতের একটি যন্ত্রক্ষপে। প্রথমে অশুদ্ধ 

অমাঞ্জিত গিরিশরূপে এবং তারপরে শুদ্ধ পবিত্র 

গিরিশরূপে, গিরিশ নিজেকে দেখছেন, আর 

অবাক হয়ে যাচ্ছেন । 

শুধু গিরিশ নয়, স্বামীজী তার নিজের সম্বন্ধে 
বলতে গিয়েও বলছেন, আমাদের মতো! এই নব্য 

ইংরেজী শিক্ষিত অবিশ্বাসী তরুণর্দের মনকে তিনি 

কাদার তালের মতো তার ইচ্ছা অন্ক্যায়ী 
ভাঙছেন, গড়ছেন, এর চেয়ে অলৌকিক শক্তি 

আর কিলে দেখা যায়? বলছেন, জড় জগতে 

একটা পরিৰ্র্তন ঘটানো! এমন কিছু বেশি কথা 
নয় কিন্ত আমাদের মতে৷ অবিশ্বাসী, সংশয়শীল, 

বহুরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৩১ 

তর্কপ্রবণ মনকে নিয়ে তিনি কি খেলাই খেলছেন 

এবং তিনি ইচ্ছ। করলে একমুঠে। রাস্তার ধুলো! 
নিয়ে লাখ বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারতেন। 

আমর। অবাক হয়ে যাই যে, একি সম্ভব! 

কিন্তু ব্বামীজীর এ-উক্তি অতিশয়োক্তি ব৷ গুরু- 

ভক্তির আতিশষ্য নয়। কারুণ স্বামীজী বলেছেন 
যে, আমার মতো সংগ্রাম তার সঙ্কে আর কেউ 

করেনি আমিযতবার তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

করেছি ততবার পরাজিত হয়েছি। এই 
পরাজয়ের পরম্পরার ভিতর দিয়ে শেষ পর্ধস্ত যে 

বিবেকানব্পটি তৈরি হল তিনি বলছেন, আর 
একটি বিবেকানন্দ যর্দি থাকত তাহলে তাকে 

বুঝতো। 
আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ্ূপ অচিন বৃক্ষটিকে যেমন 

চিনি না, তার শাখা-প্রশাখাকেও তেমনি চিনি 

না। তিনি যে ডালপালা নিয়ে, পার্ধদ পরিজনবর্গ 

নিয়ে খেলা করেন সে-খেলাটি বুঝতে হুলে 

প্রত্যেক জায়গায় দেখব তাদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
এই বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি সর্ব এই্বধসম্পন্প ভগবান দেহ- 
ধারণ করে অবতীর্ণ এবং তীর ব্যবহার সাধারণ 

মানুষের মতো । ভাগবতে বলেছেন, মায়ামন্ 

হরি-_ মায়ার ছার] তিনি মানবর্ূপ ধারণ করে- 

ছেন, অবতার হয়েছেন। দেবকী বলেছিলেন যে, 
প্রলয়ের পর এই বিরাট বিশ্বের সকল বস্তকে 

পরস্পরের দুরত্ব রক্ষা করে যিনি এই লমন্ত 
বিশ্বটাকে নিজের ভিতরে ধারণ করেন তিনিই 
আবার আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, লোকের 

কাছে এটি একটি বিড়ম্বনা । লোকে কি করে 
বিশ্বাম করবে? অসম্ভব ঘটনা ! যিনি সর্বব্যাপী 

ঈশ্বর, অসীম, অনস্ত, তিনিই আবার এতটুকু 
একটি শিশুর্ূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাগবতে 

এ-কথাটি বেশ বলেছেন যে, তিনি জন্মগ্রহণ 

করলেন তীর স্বরূপ দেখিয়ে, তার পরেই আত্ম- 

সংবরণ করলেন, ওদের ভুলিয়ে দিলেন । তলিয়ে 



৫৩০. 

না দিলে খেল! চলবে না, যাকে আমর! সন্তান- 

রূপে ভালবাসব তাকে যদি সর্বৈশ্বর্যশালী 

ভগবান বলে জানি তাহলে তাঁকে সম্ভতানরূপে 

নেওয়! যায় না, তাই মায়াতেই ভূলিয়ে দিলেন। 

কিন্ত তা সত্বেও তার আকর্ষণ অব্যাহত রইল। 
ভগবানের লীল। এইভাবে হয় । একদিকে তিনি 

জান দিচ্ছেন আবার সেই জ্ঞানকে সাময়িকভাবে 

আচ্ছন্ন করে আপনজনরূপে ব্যবহার করছেন। 

শ্রীরামকষ্ণের সম্তানদের ভিতরে এই ভাবই ছিল। 

তার। কেউ বলেননি, শ্রীরামরুষ্জকে তারা চিনে 
ফেলেছেন । আবার কেউ একথাও বলেননি যে, 

শ্ররামক্চ তাদ্দের অজ্ঞাত, নাগালের বাইরের 
একটি বস্ত। 

ধার! নাস্তিক, ঈশ্বর মানেন না, ভগবান 
সম্বদ্ধে তাদের উদাসীনত! অবজ্ঞ| সম্পর্কে গীতায় 

(৯।১১) ভগবান বলছেন : 

'অব্জানস্তি মাং মৃঢ়া মান্ুষীং তচ্মা শ্রিতম্ । 

পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ 

মোহাচ্ছন্ন হয়ে মানব আমাকে অবজ্ঞা করে 

মানবদেহধারী বলে। পরং ভাবমজানস্তো মম 

ভূতমহেশ্বরম__সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর যে নিয়স্তা 
আমি, আমার এই পরম তত্বকে তার জানে না। 

কিন্ত ভগবানকে যার] অবিশ্বাস করে, তারাও 

তার আওতার বাইরে চলে যায় না। আমরা 

লৌকিক বিচার দিয়ে বুঝতে পারি যে, মাঙ্গষের 
আত্মার প্রতি যে অন্গরাগ সেটা হুল স্বাভাবিক। 

কোন কারণবশত নয়। আত্মাকে, নিজেকে 

আমরা সবাই ভালবাসি। অন্য বস্তকেও 

ভালবাদি আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধের জন্য । এখন 

এই আত্মবস্ত যে আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে 

গ্রকাশিত হচ্ছেন অনেক নময় সেই আচ্ছাদনটি 
এত স্থল হয়ে যায় যে, আমরা তার ভিতরের 

বস্তটিকে বুঝতে পারি না। না পারলেও কিন্ত 
সেই আকর্ষণটি কম প্রবল নয়। তিনি আকর্ষণ 
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সকলকে করছেন তবে ছল্সবেশ থাকার জন্য 

আমর! এই আকর্ষণ কোথা থেকে আসছে তা 
হয়তো বুঝতে পারছি না। এইজন্য যখন তক্ত 
বহিমখ তখনও কিন্তু সেই বাহু বন্ত যা তাকে 
আকর্ষণ করছে তা বাহ্ নয়। 

ঠাকুর অদ্ভুত নট। যে যেমন তার সঙ্গে 

তেমনি ব্যবহার । গিরিশ ঠাকুরের ত্বতন্ত্র কোন 

মর্ধাদা না রেখেই অনেক লময় কথাবার্তা বলতেন, 
সব সময় ভাষার শালীনতাও থাকত না। তাই 

দেখে একজন ভক্তের মনে হুল যে, হয়তে৷ এইরকম 

ব্যবহার করলেই ঠাকুর খুশি হন। সেভাবেই 
ঠাকুরের প্রতি একদিন ব্যবহার করতে গিয়ে- 

ছেন। ঠাকুর বুঝলেন, সে ভূল করছে। হেসে 
বললেন, ওরে তোর ও ভাব নয়। সাবধান করে 

দিচ্ছেন।' যার যেমন ভাব তাকে সেইভাবে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এ আর কেউ পারে না। 
কারে। কাছে তিনি সন্তান, কারো কাছে তিনি 

মাতা ব পিতা, কারো কাছে তিনি শাসক, 

কারে! কাছে সখা । 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, 

ত্বমেৰ বন্ধুণ্চ সখা ত্বমেব। এগুলি দব ভিন্ন ভিন্ন 
রকমের ছাচ। ধোপার গামলায় সব রঙ গুলে 

রাখ আছে-_লাল, নীল, হলুদ, সবুজ । যে যে- 

রঙ চাইছে সে সেই রঙে ডুবিয়ে দিচ্ছে, এই 
নাও তোমার রঙ। ঠাকুর এরকম বলছেন যে, 
কার কি চাই এখানে এস, এখানে পাবে। 
একজন বলেছিল, আপনি গামলায় যে-রঙ 

গুলেছেন সেই রঙ দিন। এ-রঙ তিনি দিতে 

পারেন না বা দেন না, কারণ যাকে দেবেন সে 

তখন তারই স্বরূপ হয়ে যাবে, পৃথক্ থাকবে ন|। 

এইজন্যে কত রকম রঙ নিয়ে তিনি খেলা 
করছেন। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, স্বামী 

ব্রদ্মানন্দের সন্বন্বে। তিনি তখন তুবনেশ্বরে 

আছেন, আত্মভাবে ৰিভোর হয়ে থাকেন। 

কলকাতার তিনটি নৰ্য যুবক, সকলকে শিক্ষা 
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দেবার জন্ত তীদের যেন দেব্দত্ত অধিকার আছে 

এই ভাব নিয়ে তারা ঘোরেন। তীর! যে 
হোটেলে উঠেছেন তার মালিকের কাছে জানতে 
চাইছেন সেখানকার ত্রষ্টব্য কি কি। মালিক 

বলল, লিঙ্গরাজ আছেন, এই সব মন্দির আছে 

ইত্যারদি। তারপরে মনে পড়ল যে, আর-একটি 
ব্য বস্ত আছে এখানে- বেলুড়মঠের একটি 

শাখা আছে, সেখানে একজন সাধু আছেন, অত্তুত 
মান্ছষ, রাজার মতো একেবানে। সোনার 

গড়গড়ায় তামাক খান, আর রাজকীয় আচরণ। 
সেই যুবক তিনটি স্বভাবতই উগ্র হয়ে বললে, 
“আপনার! তাঁকে কিছু শিক্ষা দেন না? “আরে 
মশাই কত বড়লোক তার পিছনে, আমর! কি 
করে শিক্ষা দেব। “দাড়ান, আমরা দেখে আসি 
একবার ।, তারা যখন মঠে গেলেন মহারাজ 
তখন বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলেন সেবকদের 
নিয়ে। আগন্তকদের দেখে তিনি তাড়াতাড়ি 
বললেন যে, তোরা ভিতরে চলে যা, আর 
ভিতরের দিকের দরজাগুলি সব বন্ধ করে দে। 
সেবকের1! বাইরে থেকে খুব কৌতুহলী হয়ে 
ভাবছে, আমাদের সরিয়ে দিলেন কেন? শুনতে 
পেল ঘরের ভিতরে হাসির হুল্লোড় চলছে। 
কিছুক্ষণ পরে যুবকরা বিদায় নিলে মহারাজ 
দরজা খুলতে বললেন। ব্যাপারট। হল তার! 
মহারাজকে শিক্ষা দিতে এসেছিল। মহারাজ 
তারের সঙ্ষে ধর্মকথা! নয় খালি ফানি করতে 
লাগলেন। আর তার থেকে অত হাসির উচ্ছবাস। 
তার! হোটেলে ফিরে গেলে মালিক বললেন, 
কেমন দেখলেন? তারা বলল, আনন্দময় 
পুরুষকে দেখলাম । অত অহঙ্কার,অভিমান, ওদ্ধত্য 
নিয়ে গিয়ে তার আনন্দময় রূপ দেখে তাদের মন 
শাস্ত হয়ে গেল। এই হল ঠাকুরের সন্তান, তারই 
বিভৃতি, তারই প্রকাশ এদের ভিতরে । 

ঠাকুরের কাছে কেউ এলে তিনি তাকে 
নানারকম পরীক্ষা করতেন । তাকে প্রশ্ন করে, 
তার চালচলন, দেহের গঠন দেখে বিচার 
করতেন। তারপর উধ্ব ভূমিতে উঠে ভাবৃ্টিতে 
তাকে দেখতেন । আর যে যেমন আধার সেই- 
ভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। ঠাকুরের 

ব্হরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৩৩ 

একটি কথা যা স্বামীর্জীকে বলেছিলেন, দেখ, 
কারে! ভাব নষ্ট করতে নেই, যে যে-ভাবের 
তাকে সেই ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে 
হয়। স্বামীজী এই শিক্ষাটিকে সমস্ত জীবনে 
কখনও ভোলেননি । বারবার স্বামীজী বলেছেন, 
কারে! কল্যাণ করতে হলে তোমার ভাব তার 

উপরে চাপিয়ে দিও না। তাকে তার ভাবে 
বাড়তে সাহায্য কর। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে 
তিনি দীড়াচ্ছেন তার চরম গন্তব্য রূপে, চরম 
লক্ষ্য রূপে । কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের 
দৃষ্টি দিয়ে তীকে দেখছেন। 

প্রত্যেককে নিয়ে ঠাকুর খেলা করছেন। 
এতগুলি ঘু'টি কিন্ত এমন খেলোয়াড়__জানেন 
কোন্ ঘুঁটিকে কিভাবে চালাতে হবে। ঠাকুর 
নিজে বলেছেন একথ| | তার মধ্যে স্বভাবের 
সমন্বয় আমরা বলি, শুধু সমন্বয় নয় প্রত্যেকটি 
ভাবের পরাকাষ্ঠা একমাত্র তার ভিতর দিয়ে 
সকলে পাচ্ছেন। প্রত্যেকে দেখছেন তকে 
পরাকাষ্ঠারূপে, পরম লক্ষ্যবূপে, গন্তব্রূপে । 
'সর্বাসাম অপাং সমুদ্র একায়নম্--উপনিষদ্ বলছেন 
_-সমুদ্র যেমন সকল জলের একমাত্র গন্তব্য । 

আমর! দেখব--আমর! তাঁকে কিভাবে গ্রহণ 
করলে আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনতে পারব। 
সকলের জন্য সব সম্ভার নিয়ে যেন তিনি বসে 
আছেন, যেয! চায় তাকে তাই দেবেন। এই 
কথারই সংক্ষিপ্ত সংক্করণ হল “তোমাদের চৈতন্ত 
হোক। যাকে স্পর্শ করছেন, তার অনুভূতি 

হচ্ছে। আর-একজনের সঙ্গে তুলনা করে বলা 
যাবে না। তার নিজের যা লক্ষ্য তাতে সে উন্নীত 
হচ্ছে। এইজন্য স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে 
বলেছেন, কল্পতর মানে যে যা চায় তাকে তা 
দেওয়া,_-তা নয়, তিনি সকলকে পূর্ণত্বে নিয়ে 
যাবার জন্য যা প্রয়োজন তা দিয়ে দিচ্ছেন এবং 
“চৈতন্য হোক" এইটি তার সেই আশীর্বাণী। 

সে-আশীর্বাণী আজও এই কাশীপুরের আকাশে 
বাতাসে সর্বদা ধ্বনিত হচ্ছে। আমর] সেই 
পুণ্যভূমিতে বসে আজ তাঁর চরিত্রের সামান্ত যে- 
আলোচনা করলাম, তাতে আমাদেরই জীবন ধন্তু 
হবে। আমর! হয়তো তাঁর কৃপা আর-একটু বেশি 
করে বুঝতে সমর্থ হব। তার কৃপায় আমাদের 
সকলের চৈতন্ত হোক । 



এযুগের অন্ুখ 
শ্রীমতী জাশাপূর্ণা দ্বেবী 

“পদ্মত্রী' বিভাঁধতা প্রবীণা লোঁখকা--জ্ঞানগণঠ, রবাল্, লীলা, সাত) আকাদেমণ প্রভাতি 
পৃরস্কারে সম্মাঁনতা। 

মাঙ্গষ যতই সভ্য হচ্ছে, শিক্ষিত হচ্ছে, 
বিজ্ঞানের ছুরস্ত গতিতে ধরাকে সরাজ্ঞান করছে, 

এবং শুধু এই পৃথিবীখানাকেই নয় পৃথিবী ছাড়িয়ে 
মহাকাশকেও কা করে ফেলতে পারছে বলে 

অহংরুত হচ্ছে, ততই যে, সে উত্তরোত্তর ছুঃখী 

বনে যাচ্ছে এতে কি সন্দেহ আছে? 
সভ্য ছুনিয়া থেকে “ম্থখ* শবটা ক্রমশই 

নির্বাদিত। নির্বাদিত অতএব স্থখের পার্ধদগণ€, 

স্বস্তি শাস্তি, নিরাপত্ী নিশ্চিস্ততা” ৷ নিশ্চিম্ততা- 

হীন এই পৃথিবীতে “সখ জিনিসটা কোথায় 
আশ্রয় পাবে? 

তাই আজকের দুনিয়া “হুখহীনতারঃ অস্থখে 
ভূগে চলেছে । যে দেশ যত এখ্বর্শালী, সে দেশ 
ততো অ-স্থখগ্রস্ত । মহাশক্তিশালী বিজ্ঞান 

অনবরত তার হাতে “সুবিধে আর "স্বাচ্ছন্দ্য 

নামের রঙিন খেলনাগুলি এগিয়ে দিয়ে দিয়ে তলে 

তলে কেড়ে নিচ্ছে তার অনেক শ্ুত! 

আজকের বিজ্ঞানের শক্তির যে শেষ নেই, 
তাতে তো সন্দেহ নেই । সে যে কী করতে পারে 

সার কী করতে না পারে, তার দৃষ্টান্ত ওই ঘৰ 
এই্বর্শালী দেশগুলির জলে, স্থলে, আকাশে 

অস্তরীক্ষে প্রতিটি ধূলিকণাতেও বিধৃত । হুয়কে 
নয়, নয়কে হয়, রাতকে দিন, দিনকে রাত করে 

কেন। তার কাছে কিছুই নয়। 

এই ষয়দানবীয় কাণ্ডের জন্তে বিজান তার 

চতুর বিষ্তার কৌশলে জননী ধরিআ্ীর বক্ষ- 
কোটরে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ বছরের তৈলসম্পদ 

কষে তুলে নিচ্ছে, নিঃশেষ করে উপড়ে বার করে 
নিচ্ছে হাজার হাজার বছর ধরে স্ষু্িয়ে থাক 

খনিজ সম্পদ্গুলি। অনায়াসে কেটে সাফ. করে 

ফেলছে কত শত বছর কালের নিবিড় গভীর 

অরণ্যছায়া, গড়িয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে কালের প্রহরী 
পর্ততমালাকেও। ক্ষমতার মদমত্তে যেন পৃথিবীটা 

দেউলে করে ফেলতেও পিছপা নয় সে ! 

ব্যাপরটা অনেকটা এইরকম, যেন বড়লোকের 

“হঠাৎ নবাব” ছেলে সাতপুরুষের বি্ষয়-আশয়ের 
অধিকারটা হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে, তাকে 

নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে । পরবর্তী বংশ- 
ধরেদের কি থাকল ন। থাকল, তা নিয়ে মাথাব্যথা 

নেই। 

প্রকৃতি অনস্ত এশ্বরধময়ী ! “অপব্যয়ের ভয় 
নাই তার পূর্ণের দান স্মরি ! তবু তারও একটা 
নিয়ম আছে! নিয়মছাড়া হ্যতিছাড়। অপচয়ের 

কাণ্ড ঘটাতে থাকলে, কত জোগান দিতে পারবে 

প্রকৃতি ? | 
মাঝে মাঝে অবশ্য এই উড়নচগ্ডেপণার 

প্রতিক্রিয়ায় গ্রতিকারের চেষ্টায় প্রায় উচ্ছেদ হয়ে 
আলা বন্তগ্রাণীদের পুনর্বাসন দেবার শুভবুদ্ধিতে 
'্যাঙ্জপ্রকল্প” “ছাতী-সিংহ ষংরক্ষণ ইত্যাদি 

ছেলেখেলার আয়োজন হয়। বনমহোৎ্সবৰের 

আয়োজন করে পৌতা হয় কিছু চার! গাছ। 
যার বেশির ভাগই হয়তে। রক্ষার ভানপ্রাণদের 

অবহেলায় গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খায়। 

দিব বাচে, তাতে ওই হাজার হাজার 

বছরের অরণ্যের ক্ষতির কতটুকু কী স্থরাহ। 

হবে? 
লোভ বড় ছোয়াচে রোগ। একবার হার! 
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জেরে ফেলেছে 'মরাছাতী লাঁখটাক।' কাঠের 

দাম সোনার তুল্য, তারা কিআর পৃথিবীর 
ভবিষ্তৎ ভেবে লোভের হাত গুটিয়ে নেবে? চির 

নির্লোভ অরণ্যচারী আর্দিবাসীদের মধ্যেও 
লোভের সঞ্চার ঘটিয়ে চোরাকারবারীরা সাফ 
করে চলবেই বন আর বন্যপ্রাণী ! 

মানুষ ক্রমশই প্রকৃতির কাছ থেকে দুরে সরে 
যাচ্ছে। ঈশ্বরের লাঙ্গিধ্যের অঙ্ুভূতিলাভের 
পরিবেশ হারাচ্ছে । যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোক্নতিতে 

পরিবেশ দূধিত হচ্ছে, জল, বায়ু, শব, স্পন্দন সব 

দুষিত হয়ে উঠছে, অথচ সেই লত্যতাকেই 
আকড়ে ধরে থাকা ছাড় গতি নেই আজকের 
পৃথিবীর । এই জীবন তাকে বিজ্ঞানের ক্রীতদাস 

করে তুলেছে। 
এই অবস্থা আশঙ্কা করেই একদা! দূর খাবি 

কবি বলে উঠেছিলেন, দাও ফিরে সে অরণা, 

লও এ নগর । আর লিখেছিলেন, মুক্তধারা? | 

রূপকের মধ্য দিয়ে অশনি সঙ্কেত ! 

কিন্তু কবির কথা শুনতে কার দায় পড়েছে? 

প্রকৃতিকে পরাজিত করে করে যায বিজয় গর্বে 

উল্লসিত হচ্ছে, খেয়াল করছে না, তিলে তিলে 

দিনে দিনে দাস বনে যাচ্ছে নিজের হাতেগড়। 

দৈত্যের! তাই ক্ষমতালোভী প্রতৃত্বপ্রিয় পৃথিবীর 

সব এশ্বর্শালী দেশগুলির--গোপন ছত্রছায়- 
তলে বিজ্ঞানের তূমিক। হচ্ছে বিশ্বধ্বংসী খুনে 
গৌয়ারের । 

সেই ছায়ার তলায় সে তৈরি করে চলেছে-_ 
মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র! ভয়ঙ্করের পর আরও 

ভয়ঙ্কর! স্বস্তি নেই, কিশ্রাম নেই! আরও কত 

বীত্তৎস নৃশংস অস্ত্র তৈরি করা যায়, তার মহল! 

চলেছে অবিশ্রাম গতিতে । 

উপায় কী? বিজ্ঞান একদিকে যেমন তেৰে 
পুলকিত হচ্ছে এই হুন্দরী ধরণীকে বুহূর্তে ধ্বংস 

করে ফেলবার মতো! শক্তি তার হাতে মঞ্জু 
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তেমনি সর্বদাই সশস্কিত হয়ে থাকছে, সেই বাক্ষসী 
শক্তি আর কারও ঘরে মজুদ আছে কিনা, 

থাকলে কতখানি ? 
তাসখেলায় যেমন তাসের পিঠে তাস মেরে 

হারজিৎ, এও প্রায় তেমনি ! ত্রাসের পিঠে 

সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাসের পিঠে আস বসিয়ে বসিয়ে 

হারজিতের অঙ্ক কষে, মরণ খেলার হারজিতের 

প্রস্তুতি! তবে শক্তিমানেরা অবশ্ঠ ঠিক করে 

রেখেছেন, বিশ্বধ্বংস হয় হোক, তার আসনটি 
অটুট থাকবে। ঈশ্বর-সংস্পর্শহীন সাধনার এটাই 
পর্সিণতি ! 

প্রকৃতির লঙ্গে নির্ভর লড়াইয়ে আজকের এই 
যন্ত্রবিজঞান যেমন এক-একসময় জয়ের উল্লাসে 

চ্ীত হতে থাকে, তেমনি এক-একসঙ্য় প্রকৃতির 

প্রচণ্ড আক্রোশ ফেটে পড়ে তাকে তচ্ন৪ 

করতেও ছাড়ে না । তাতে বিনষ্ট হয়ে ঘায় লক্ষ 

লক্ষ প্রাণ। 

কিন্তু মহাশক্তিণালী বিজ্ঞান, যে নাকি ভার 

শক্তির সিংহতাগটাই মারণাস্ত্র পিছনে আর 

মহাকাশ বিজয়ে বায় করে চলেছে। সেকি 

আজ পর্যস্ত পেরে উঠতে পেরেছে, একটি “তকে 

প্রাণ দিতে? 

একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না জগতের কল্যাণ” 

কার্ষে, মানবহিতার্থে, বিজ্ঞানের অবদান কিছু 
কম? সেখানে তো অভাবনীয় অত্যাশ্চর্ষের 

নিত্য নষুনায় বিস্ময়ের পর বিস্ময় । তবু মনে হয়, 
তার 'জীবনদায়িনী অবদানের থেকে জীবন- 

ঘাতিনী অব্দান বুঝি বেশি ! 

বুঝিবা ব্যাপক কল্যাণ কর্মের আর “অব্ন্ঠ 

প্রয়োজনীয়ের' উপকরণের থেকে বেশি আবিষ্কৃত 

হচ্ছে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার আর 
আরাম আয়েস স্থৰিধে শ্বাছন্দোর উপকরণের ! 
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কিন্ত না হয় তাই হল। 
অতি এশ্বর্বশালী দেশগুলি সেইগুলির উপসত্ব 

ভোগ করুক, আর স্থখহীনতার অস্থখে ভূগে 

মরুক! কী করা যাবে? কিন্তু ভাবনা এই, 
আমাদের এই দরিত্রদেশেও যে, পাল্লা দেবার 

তাল চলছে, সেই সব দেশের সঙ্গে ! 

আজও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক 

দারিদ্র্যসীমার নিচে, আজও শতকরা যাটজন 

নিরক্ষর, আজও পাঁচ বছরের শিশুও জীবিকা- 

অর্জনের তাড়নায় "শ্রমিকের পাতায় নাম লেখায়, 

মান্থয রোগে যত না মরে তার থেকে বেশি 

মরে চিকিৎসার অভাবে ( যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞান 

আজ উন্নতির তুঙ্গে), আমাদের হাসপাতালে 
একখাটে ছু-তিনজন রোগী গাদাগার্দি করে শুতে 

বাধা হয়, এবং আরও কী হয় আর নাহয় তা 

অবর্ণনীয় । তবু আমাদের ঘরে ঘরে রঙিন টি. 
ভি. ভি. ডি. ও. ফ্রীজ, জেনারেটর, রেকর্ড 

চেঞ্জার, টেপ রেকর্ডার, টেলিফোন এবং আরও 

অনেক কিছু! 
অপর দেশের দেখাদেখি আমাদের চাহিদার 

তালিকা ক্রমবর্ধমান । অথচ সেই সব দেশের মতো 

সত্যিকার সমৃদ্ধি নেই। সমৃদ্ধির চেষ্টাই কি 

আছে? আমাদের মজ্জাগণত অপরিসীম আলগ্, 

বিনাশ্রমে মুফতে সব পেতে চায়। কাজেই দিনে 

দিনে বেড়ে চলেছে ছুমীতির অসংখ্য উপায়। 

চুরি করতে পারলেই যদি কাজ মিটে যায়, তো 
খেটে মরতে যাবে কোন্ নির্বোধ ? 

তাই আজ সমাজের শিরায় শিরায় “ক্যান- 
সারের বিষের মতো ছড়িয়ে পড়েছে লোভ 

ছুর্নীতি অন্তায় অসংযম ! | 

দেশের উন্নতিকল্পলে যে-টাকা বরাদ্দ হবে,__ 

ধরেই নেওয়া হবে, তার সিংহভাগটি উঠবে বাঘব 

বোয়াল কর্মকর্তাদের পকেটে পকেটে! তার 

উদ্বোধন [ ৮৭ত বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

পর ঝড়তি পড়তি যা দিয়ে তৈরি হবে সেসব 

প্রকল্প, তার ওপরও হানা দেবে চুনোপুটি 

ছি"চকেরা। তারা খুলে নিয়ে যাবে জলের পাইপ, 
বিছ্যুতের তার, পার্কের রেলিং, ম্যানহোলের 

ঢাকনি, রাস্তার আলোর বালব, প্রেমের গদি, 
বেসিন, শাওয়ার অসংখ্য ইত্যার্দি--তালিকা দিতে 

গেলে মহাভারত ! 

এককথায় লোভের তাড়নায়, চাহিদার 

তাড়নায় সমাজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত 
অধিকাংশই তলিয়ে যেতে বসেছে নীতিহীনতার 

অতল গর্ভে । 

তাই আজ আমাদের “সব থেকেও কিছু 
নেই! 

অনেকট! যেন দোয়াত আছে কালি নেইয়ের 

মতো । অর্থাৎ ব্যবস্থা” আছে “অবস্থা” নেই। 
নিষ্ঠাহীন বিশ্বস্ততাহীন সততাহীন কর্মকাণ্ডের 
ফলে আমাদের অনেক চেষ্টায় জমিয়ে তোলা 

আধুনিক জীবনের সমস্ত অব্দানগুলি শুধু ঘরের 

শোভা মাত্র! 

আমাদের দূরতাষণ আছে তাতে ভাষণ 
নেই! দৃরদর্শন আছে দর্শনের” স্থিরতা নেই। 
আমাদের ঠাণ্ডা আলমারী আছে, ঠাণ্ডা নেই। 

সিলিগডার আছে গ্যাম নেই, হীটার আছে আগুন 

নেই, গীজার আছে গরম নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রণ 

করে বাখতে ঘরে মেশিন আছে, তাকে চালু 

রাখার উপায় নেই। নেই নেই, আরও কত 
কিছু নেই। কারণ সবশক্তির মুলাধার “বিদ্যুৎ” 

নেই। 

কেন নেই? সে প্রশ্ন করার মতো লোক 
নেই! অন্ত সব দেশগুলিতে কী করে 'ময়দানবী- 

লীলা, অনাহত নিয়মে চলে, আর আমাদের 

এমন দশা কেন, এর জবাব দেবার লোকও 

নেই। তাই আশা আর বিশ্বাম করবার মতো 

ঠাইও নেই। ৃ 



বিন, ১০৯২] 
এই “নেই" রাজ্যের বাসিন্দা আমরা! তবুও 

আমাদের মধ্যে চাহিদার শেষ নেই। কাজে 

লাগাতে পারি না পারি, তবু থাকুক। নইলে 
স্ট্যাটাস থাকে না। 

এই চাহ্দার পিছনে রয়েছে সেই আদি ও 

অকুত্রিম তৃতীয় রিপু। স্থবিধে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম 

আয়েসের লোভ। অথচ সর্বদাই দেখছি 

সে গুড়েবালি। বস্তপুঞ্ত জমিয়ে তোলাই সার। 

বেশির ভাগ সময়ই “অচলে'র কারবার | তবু 
আছে তো! লোকে দেখছে তো আমি অতাগা 

নই। 

অতএব আমরাও ক্রমশঃ “মুখহীনতার অস্থখে'র 

শিকার হয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত মানুষের 

মধ্যেকার মন্ুষ্যোচিত গুণগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়া 

দেখতে দেখতে, আমর! আর কাউকেই বিশ্বাস 

করতে পারছি না, ভালবাসতে পারছি না, আপন 

ভাবতে পারছি না। তিলে তিলে নিঃসঙ্গ হয়ে 

চলেছি, আর দাসত্ব করে চলেছি সেই সভ্যতার । 

যে-সভ্যতা এখনও আমাদের কাছ 'থেকে বহু 

যোজন দুরে । ও 

সেই যাম্ত্রিক সভ্যতার কথাই বলছি--যা 

মানুষকে অবিরত উত্তেজনার মুখে ঠেলে দিয়ে 

দিয়ে উন্মত্ত করে তুলছে। সেই উন্মত্বতাটি 
আমাদের ঘরের উঠোনে এসে গেছে, অথচ 

অর্থনৈতিক অবস্থাটি আনেনি । যাওবা যতটুকু 

আমতে গারত,। তাও আমরাই আমাদের 

হিতাহিতজ্ঞানহীন, দেশের মঙ্গলচিস্তা হীন, 

দেশাত্মবোধহীন, “ব্যক্তিস্বার্থটিকে বড় করে 

দেখতে শিখে, তাকে আসতে দিচ্ছি ন। 

জানি না অন্ত কোন সত্য দেশে, কেউ 
ভাবতে পারে কিনা দাতব্য চিকিৎসার কেন্্ 

থেকে রোগীর পথ্য, শিশুর খাস্ত চোরাচালানের 

পথে চলে যায় ধনবানকে আরও ধনী করতে। 

জীবনদারিপী ওষুধ চলে যায় কালো বাজারে | 
৪ 

এুগের অহৃথ €৩৭ 

আস্ত সুস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে ভিক্মৃক 

বানানো হয় । 

এতটা নৈতিক অবনতি কি ছিল দেশে? 
যখন আমার্দের দেশে তথাকথিত সভ্য জীবনের 

চাহিদা ছিল না। 

বলছি না যে আগে ঘুষ খাওয়া ছিল নাঃ চুরি- 

ডাকাতি, খুন-জখম ছিল না । ছিল সবই। কিন্তু 
এমন মহামারীর মতে। ব্যাপক ছিল না। 

এই ব্যাপকতার মূলে যা রয়েছে সেই 
“অবস্থা-ছাড়ানে।” চাহিদার মূলে আমরা মেয়েরাও 
কিছু কম দায়ী নয়। আমাদের মধ্যেকার লোভ 

আর ছুরস্ত চাহির্ধাই অনেক সময় পুরুষকে ঠেলে 

দেয় ছুনাঁতির পথে, অসাধু উপায়ের পথে । 
যদিও বহিধিশ্বে ক্ষমতার লোভ, গ্রতুত্বের 

লোভ, অন্যকে পদানত করার লোভ পুরুষকে 

ক্রমশই সর্বনাশ! পথে ঠেলে চলেছে, তবু বলব 

পারিবারিক জীবনে মেয়েদের কল্যাণময়ী শুভবুদ্ধি 

যেটুকু রাশ টানতে পারত, সেটুকুর অভাবে 
অথব বিপরীতে তাকে ঠেলেই চলেছে । তাই 

সভ্যতার অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে 

পণপ্রথা, বধূহত্যা, বধৃনির্যাতন। মূলকথা সেই 
লোভ । 

আমর! সবসময় “এখনকার ছেলেমেয়েদেরঃ 

সমালোচনায় পঞ্চমুখ হই, কিন্তু তাদের চোখের 
সামনে কোন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারছি আমর1? 
কোন আদর্শ 

এযুগের ছেলেমেয়ের] গুরুজনেদের মানে না। 

ঠিক কথ! । কিন্ত মানাবার জন্যে গুরুজনেদের 
মধ্যেও কিছু গুণ থাক। আবশ্তক নয় কী? 

গুরুঞনেদের মধ্যে শ্রদ্ধাযোগ্য ত্যাগ কোথায় ? 
সংযম কোথায়? ধৈর্য, সহ, সহাহুভৃতি কোথায় ? 
আর সর্বতোতভাবে প্রশ্ন আজকের মা-বাপ 

গুরুজনেদের মধ্যে ভীর্দের গুরুজনেদের প্রতি 

মান্ শ্রদ্ধা কোথায়? মা-বাবা ছেলেমেয়েদের 



৫৩৮ 

সামনে অনায়াসে আপন গুরুজনেদের বিরুদ্ধ 

লমালোচনা করে চলেছেন, ভাবছেন না এর 

প্রতিক্রিয়া কী? সমালোচনা করে চলেছেন, 

আত্মীয়ত্বজন প্রতিবেশী সকলেরই । আর সেটা 
ছোটদের সামনেই । কারণ নিজের মধো কারুর 
জন্তেই নেই ভালবাসার সঞ্চয়। 

তবে? শিশ্তর মধ্যে আসবে কোথায় সে 
জিনিস? তার মধ্যেও তো৷ জমতে থাকবে শুধু 

বিদ্বেষ, স্বুণা, উপেক্ষা, অবহেলা । মা-বাবা কি 

তার থেকে রেহাই পাবে? 

তার ফলে আমাদের মধ্যেও যেমন সব 

থেকেও স্বুখহীনতার অন্থখ, শিশুদের মধ্যেও 

তারই ছোয়াচ। 

কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়, আজকের এই 

মহাশক্তিমান বিজ্ঞান নিজেকে ঈশ্বরের প্রৃতিদবন্বী 
করে না তুলে যদি ঈশ্বরের সহকারী করতে 
পারত। 

যদি বিজ্ঞানীরা মহৎ পরিকল্পনায় তাদের 

সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন মানবসমাজের 

সত্যকার কল্যাণে । আজ যেমনভাবে উন্নত 

প্রণালীর চিকিৎসা ম্ান্থষের দেহ্যন্ত্রেরে আমূল 

সংস্কার সাধন করে ফেলতে পারছে, তেমনি 

সংস্কার করে ফেলতে পারছে তার অন্তরের 

যস্তরগুলিকে ! সত্যিই কল্পনা করতে ইচ্ছে 

করে। 

অলৌকিক কোন “এক্সরে” আবিষ্কার করে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৯ম সংখা 

ফেলে বিজ্ঞানীরা তন্ন তন্ন করে দেখে ফেলছেন 
মাঙ্ছষের মনের অধ্ধিসদ্ধি। আর তার ওষুধ 
প্রয়োগ করে চলেছেন, সেই মন থেকে ঈধা, 
বিছেষ, হিংক্রতা, লোভ, পাপ, কুটিলতা, অসঙ্গত 
বাসনা, অন্তায় ইচ্ছাকে উচ্ছেদ করতে । ধীরে 

ধীরে মানুষ হয়ে উঠছে “মানুষ নামের যোগ্য ! 
ভাবতে ভাল লাগে সেই চিকিৎসা-পদ্ধতি 

আবিফার হওয়ার গুণে, মান্ষের সমাজে আর 

ত্রাস নেই, সন্ত্রাস নেই, আধিপত্য বিস্তারের 
চেষ্টায় মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র তৈরির চাহিদ। 
নেই। 

সে হবে আর এক “নেই,এর জগৎ। 

মানুষের প্রতি অবিশ্বাস নেই, অপ্রেম নেই, 
বিছ্বেষ নেই ! নেই সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতা! ! 

স্স্থ সুনার নির্মল অখণ্ড আর একাত্ম, বিশাল 

এক মানবগোষ্ঠী সুখে বসবাম করবে এই জননী 

ধরিভ্রীর ন্েহ কোলে । তখন আর থাকবে ন। 

স্থখহীনতার অন্থখ ! 
তাদের মধ্যে থেকেই কিছু জন চালিয়ে চলবে 

বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়ে উন্নতমানের 

মহাকাশ জয়ের সাধনা । যে-সাধনা একদিন 

বলে উঠতে পারবে, “এতে যদি দিলে নাথ, আরো! 

দিতে হবে হে! তোমারে না পেলে পরে 

ফিরিব না, ফিরিব না !, 

“তোমাকে বাদ দিয়ে সাধন। করে চলেই তো 

আমর আজ পৃথিবীতে ডেকে আনছি এত 
বিপর্ধয় ! এত অশাস্তি, এত অ-স্থথ ! 



বুলগেরিয়ায় কিছুদিন 
হ্বামী লোকেশ্বরানন্দ 

ফাঁলকাতা 'রামকৃফ মিশন ইনশঞ্টট্যাট অব: কালচারের সাঁচব । মিশনের শিক্ষা ও 

ভাবপ্রচারের ক্ষেতে দেশে-বিদেশে সংপাঁরাঁচ ত সম্নযাসী। 

আমি সম্প্রতি বুলগেরিয়া ও সোভিয়েত 
রাশিয়া ঘুরে এসেছি। উচ্চারণটা “বুলগেরিয়া” 

অথবা 'বালগেরিয়া) (301819 )? ওদের 
দেশে দেখলাম ছুটে! উচ্চারণই চলে । বুলগেরিয়ার 
রাজধানী সোফিয়াতে একটা আন্তর্জাতিক 

সম্মেলনে যোগ দিতে গেছিলাম । সাহিত্যিকদের 

নিয়ে এই সম্মেলন | ৪৯ট দেশের ২০* সাহিত্যিক 

এই সম্মেলনে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । 
বুলগেরিয়ায় ইউনিয়ন অব. রাইটার্স নামে একটি 
লেখকগোর্ঠী আছে। ( সোভিয়েত রাশিয়াতেও 
এ একই নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। খুব 

শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। প্রচুর পয়সা আছে এই 
প্রতিষ্ঠানের এবং যদিও ঠিক ঠিক সরকারের 
অধীন নয় কিন্তু সরকারের উপর খুব প্রভাব 
আছে।) তারাই উন্ভোক্তা এই শাস্তি 
সম্মেলনের | 

এই শান্তি সম্মেলন এর আগেও চারবার হয়ে 
গেছে। প্রথম হয় ১৯৭২ গ্রীঙ্াকে। ওদের 

দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন__লুদবমিলা জিবকোভা । 
এখন যিনি বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান তারই মেয়ে। 
এর দৃপ্তর ছিল সংস্কতি। ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয় 
ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল। কয়েক বছর আগে এক মোটর 

দুর্ঘটনায় তিনি মার! যান। বুলগেরিয়ার মানুষ 
এখনও তীর কথা কতজঞচিত্তে স্মরণ করে। এর 
নামে এরা একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে 
'প্যালেম অব. কালচার, । এই লুদ্বমিলা 
জিবকোতাই ১৯৭২ গ্রীষ্টাব্দে প্রথম আস্তর্জাতিক 
সাহিত্যিক সন্মেলন সুক্ষ করেন। তারপর কয়েক 

বমর অন্তর অন্তর আরও তিনটে হয়েছে। 

হল পঞ্চম__যেটাতে আমি আমস্তিত হয়েছিলাম । 
আমি সাহিত্যিক নই, কিছুই নই। কিন্তু তবুও 
তার কেন আমাকে ডাকলেন কে জানে? 

গুদের আমন্ত্রণ পত্র পাওয়ার পর মঠের 

অনুমতি চাইলাম। অন্থমতি পেয়ে গুদেরকে 

জানিয়ে দিলাম যে, যেতে পারব। কিছুদিন পরে 
ছুটো৷ টিকেট এসে উপস্থিত। একটা রোম হয়ে 

সোৌফিয়। যাওয়ার, আর-একটা মস্কো হয়ে 
যাওয়ার। ছুটো পথেই যাওয়া যায়। রোম 

আমি আগে গিয়েছি। তাই ভাবলাম-মস্কে। 
হয়ে যাব। গদেরকেও সেই মতো জানিয়ে 
দিলাম। 

কলকাতা থেকে দিল্লী রওন! হলাম ১৭ 

অক্টোবর, ১৯৮৪ দিলী এয়ারপোর্টে নেমে 
শুনি এয়ার ইন্ডিয়ার মাইকে খোঁজ করছে ; 
ন্বামী লোকেশ্বরানন্দ কি এসেছেন? আমি 
গিয়ে জানালাম £ হ্যা, এসেছি। তখন ওরা 
জানতে চাইলেন, আমার মস্কে৷ যাওয়ার ঠিক 
আছে কিনা । এই খাতির যত্বর জন্ত আমাকে 

মন্ধে! এয়ারপোর্টে গিয়ে একটু ভূগতে হয়েছে, 
সে-কথায় পরে আসছি। দিল্লী থেকে এয়ার 

ইত্ডিয়ার প্রেনে চাপলাম ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় 
প্লেনে সবই রাশিয়ার যাত্রী। কেবল একটি 
ভারতীয় পরিবার_ক্ষিণ ভারতের | দিল্লী 
থেকে মস্কো পৌছতে লাগল ছ-ঘণ্টা। যখন 
মক্কৌ পৌছলাম, তখন মাঝরাত। স্থতরাং ২০ 

অক্টোবর । আমাকে সবাই বলেছিল : মস্কোয় খুব 
গীত পড়ে, -৩০* সেন্টিখ্রেড। কিন্তু আরি যে- 
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সময়টা ছিলাম, খুব শীত পাইনি।-৩* বা -৪*।. 

তবে এখানকার তুলনায় খুবই শীত। যন্কে! থেকে 

সোফিয়ার পরবর্তী প্লেন ছিল দুর্দিন পর অর্থাৎ 
২২ অক্টোবর) ২৩ থেকে সোফিয়ায় সম্মেলন 

শুরু হবে। চলবে ২৬ পর্বস্ত। এয়ার ইত্তিয়া 

থেকেই মস্কোর কোন হোটেলে এই দুদিন থাকার 
ব্যবস্থা করবে । এটাই নিয়ম। 

মস্কো! এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে আমার খুব ভয় 
ছিল। কারণ কিছুদিন আগে কলকাতায় 

“স্টেটনম্যান' পত্জিকায় একজন ভারতীয় মহিলার 
অভিজ্ঞতার কথ! পড়েছিলাম । তিনি লিখেছেন £ 

£ড18 0০৪০০ 108 00 1,০৬৩, লগ্ন থেকে 

তিনি মঙ্কে। হয়ে ভারতবর্ষ আসছেন। মস্কে। 

এয়ারপোর্টে তাকে অনেক ছুর্গতি সহ করতে 

হয়েছে । যেন নজরবন্দী হে আছেন। বাইরে 

যেতে দেওয়! হচ্ছে না। টেলিফোন করবেন 

একজন পরিচিত লোককে, জিজ্ঞেদ করতে গেছেন 

বাইরে যেতে পারবেন কিনা, এয়ারপোর্টের 
কর্মচারীরা বলে দিল; ঘব০ 10910199101, 

একটু কেনা-কাটা1! করতে পারি কি? এও 

76100198101, যা কিছু করতে যান, তাতেই 
ওর] বলে : খৈ০ 06117199101. শেষে তিনি বিরক্ত 

হয়ে তাদের জিজ্জেদ করেছেন £ আচ্ছা, আমি 

যদি এখন আত্মহত্যা করতে চাই, তাহলে কি 

তোমর1 আমায় পারমিশন” দেবে? তখন তারা 

একটু কটমট করে তার দিকে তাকাল, কোন 

উত্তর দিল না। এই ঘটনা ছাড়াও, আমাকে 
একজন বাঙালী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, ওখানে 

ওর! ধরেই নেয় যে, প্রত্যেকটি লোক যেন চোর 

বা গুগুচর। সামরিক পোশাক পরে লব বসে 

থাকে, কথ! বলে না, গন্ভীর। এয়ারপোর্টে 

বাইরে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পাস- 

পোর্ট, ভিসা এসব দেখাতে হয়। সেখানে গিয়ে 

দেখি টেবিলের ওপারে একজন লামরিক পোশাক 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ ব্্-৯ম লংখা 

পর! লোক । খুৰ গন্ভীর | রাশিয়ান ছাড়া অন্ত 

কোন ভাষা বোঝে না। আর আমি বাশিয়ান 
বিন্বুবিসর্গও জানি না । আমার পাসপোর্টে আবার 

এমন একট! ছবি, যার সঙ্গে অন্ক কারও চেহারার 

মিল থাকতে পাবে, আমার চেহারার বিশেষ মিল 

নেই। অন্তত আমার তাই ধারণা । সেই লোকটি 
একবার আমার ছবির দিকে, আর একবার 

আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে । আমি 

হাসছি-_এদিকে ভিতরে ভিতরে ভয় করছে। 

আমি এতক্ষণ খেয়াল করিনি--এঁ ঘরের কাছেই 

আর-একজন দাড়িয়ে আছে । শীতের জন্ত তার 

পা থেকে মাথ! পর্ধস্ত গরম পোশাকে ঢাকা । 

পুরুষ কি মহিল! বুঝবার উপায় নেই। তিনি 
রাশিয়ান ভাষায় এ ভদ্রলোকের সঙ্গে কি ঘেন 
বললেন। কি বললেন, বুঝলাম না, তবে কয়েক- 

বার ইংরেজী “ডিঘ্রোম্যাট' কথাটি শুনলাম। এ 
মিলিটারী অফিসার তখন কার সঙ্গে যেন ফোনে 

কথা বললেন ; তারপর একট! ছাপ মেরে আমায় 

ছেড়ে ছিলেন । আমি বেরিয়ে আসছি-_-তখন 

সেই ব্যক্তি, যিনি অন্ধকারে দীড়িয়ে ছিলেন, 
তিনি হঠাৎ বলছেন : 191)819)) [ ৪10 71112 

--মহারাজ, আমি মীরা । আমি তে! অবাক। 

এখানে আবার “মহারাঁজ' বলে ডাকছে ! গলার 

স্বরে বুঝলাম মহিলা । সেই মহিলা বেরিয়ে এসে 

আমায় বললেন : 4191)819), 1 ৪1) 18119. 

[১০ 9০০ £501610961 1091 £ 519106৫ 9০01 

[090066) ইত্যার্দি। তখন মনে পড়ল, এ মহিলা 

কয়েক মাস আগে ইনপ্টিটিউটে এসেছিলেন । তার 

আসল নাম মারিয়ানা সালগালিন। রাধাকৃষ্ণণ 

যখন রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁর 
সেক্রেটারী ৷ খুবই বিছুষী মহিলা । ভারতবর্ষের 

প্রতি গভীর ভালবানা। তাই 'মারিয়ানা"কে 

পাণ্টে মীরা করে নিয়েছেন । বঙ্গলেন : আমর! 

আপনাকে সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়ন এবং 



আখিন, ১৩৮২ ] 

আ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্স-এর পক্ষ থেকে নিতে 
এসেছি। আপনি এখানে তীদ্দের সম্মানিত 

অতিথি। আপনি মোফিয়! যাচ্ছেন আমরা 
খবর পেয়েছি। সোফিয়। যাবার আগে আপনি 
আমাদের অতিথি হিনাবে এখানে থাকবেন। 

আবার ফেরার পথে আপনাকে দিল্লীর প্রেনের 

জন্ক এখানে যে-কর্দিন অপেক্ষা করতে হবে তখনও 

আপনি. আমাদের অতিথি হিসাবে এখানে 
থাকবেন । আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব, বক্তৃতার 
ব্যবস্থাও হয়েছে । ম্ুতরাং এয়ার ইত্ডিয়ার 

হোটেলে আমার থাকার আর প্রশ্» উঠল ন1। 
আমার সঙ্গে মালপত্র বলতে ছিল, একট! 

স্থাটকেশ আর একটা ব্যাগ। সবাই মালপত্র 

নিয়ে চলে যাচ্ছে--আমার মালপত্র নেই। 

আমার মালপত্র আর পাওয়া যায়না! শেষে 

আমাকে যার] নিতে এসেছিল তার গিয়ে খু'জে- 

টু'জে নিয়ে এল । এঁষে দিলীতে এয়ার ইন্ডিয়া 
এত খাতির যত্ব করছিল, ওর। আমার মালপন্দ্রের 

সঙ্গে ছুটে! ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে ; 47810019 

₹/10]) 859181 ০219, ওরা] বিশেষ যত্ব করে 

এমন জায়গায় মালপত্র ছুটো৷ রেখে দিয়েছে যে, 

কেউ আর খুঁজে বের করতে পারছে না ! 

মীরার সঙ্গে একটি যুবক ছিল। শুনলাম 

সেই আমার দৌভাষীর কাজ করবে মক্কোতে। 

এয়ারপোর্ট থেকে ওর আমাকে নিয়ে গেল 

(হোটেল রাশিগ্না৮তে | সেটাই রাশিয়ার সবচেয়ে 

বড় এবং ভাল হোটেল। আমার জন্ত একটা 

আলাদা স্থ্যইট-এর ব্যবস্থা ছিল। খুব ভাল 

আরামদায়ক ঘর। ঘরের মধ্যে টি, ভি. ফ্রিজ, 
রেডিও সব আছে। বাইরে অত ঠাণ্ডা__কিন্ত 
ঘরের মধ্যে গরম ৷ হোটেলে আমার ঘরে পৌঁছে 
ওরা বলল : “ম্বামীজী, আপনার জন্ত “ইত্ডয়ান 

টা” আছে। আমি ভাবছি ইত্ডিয়ান টী”-টা 
আবার কি? আমাদের দেশে আমর! যখন চা 
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খাই, ছুধ-চিনি মিশিয়ে দিই। অন্ত দেশে দুধ, 

চিনি আর চা আলাদ। করে পরিবেশন করে। 

যার যেমন ইচ্ছা, ছুধ-চিনি মিশিয়ে নেয়। তাই 

'ইত্তিয়ান টী” মানে এ ছুধ-চিনি মেশানো চা। 
আমি অবশ্ঠ ওদের বললাম না যে, আমি ছুধ-চিনি 

ছাঁড়াই চা খাই-_ইপ্ডিয়ান টী” খাই না। যাই, 
হোক, শীতের মধ্যে রাত্রিবেল। বেশ ভালই 

লাগল চ৷ খেতে । বরাত তখন আড়াইটা । 

মন্কোয় দুদিন কাটিয়ে মস্কো থেকে আমি 

বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়। গেলাম । মক্কোর 

কথ। পরে বলব। কারণ সোফিয়। থেকে ফেরার 

সময়ও দিন কয়েক ওখানে থাকতে হয়েছিল । 

যাহোক সোফিয়। এয়ারপোর্টে নামতেই একজন 

যুবক এসে আমাকে দেখে বলছে : ০৪৪৪ 
1091509 ? (.695/9121081508 7? 1501068%818- 

18108-র জায়গায় 8:692181)0008, আমি 

বললাম ; 5৪৪, ওর। ইংরেজী বিশেষ জানে না। 

যুবকটির সঙ্গে আরও দু-একজন ছিল। ওরা 
আমাকে নিয়ে গিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে 

বলাল। মালপত্র সব ওরাই নিয়ে এল । আমায় 

কিছু করতে হল না। জানতে চাইল ; চা খাব, 

না কফি খাব, ন! ঠাণ্ডা? একট। কিছু খেলাম। 

কি খেলাম মনে নেই। তারপর গাড়ি করে ওর! 

আমাকে একট হোটেলে নিয়ে গেল। প্রকাণ্ড 

হোটেল। যে ঘরে বদাল, সেখানে এ “হোটেল 

রাশিয়ার মতো। ব্যবস্থা । আমি যখন হোটেলে 

ঢুকছি, তখনই 'রিসেপশন” থেকে একজন আমার 

পাশপোর্টট নিয়ে নিল। টিকিটটিও তার কাছে 

রেখে দিল। ঘরে এসে কিন্ধ আমার চিন্তা হতে 

লাগল । কলকাতায় একজন বন্ধু আমাকে 

বলেছিলেন, বিদেশে পাশপোর্ট কখনও হাতছাড়। 

করবেন না। পাশপোর্ট না থাকলে আপনি 

বিপদে পড়তে পারেন। তাই চিন্তা হচ্ছিল। 

আমি বসে আছি আমার ঘরে। মাথায় 
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চিন্তাটা ঘুরছে । এমন সময় একটি যুবক এসে 
দেখ করল আমার সঙ্গে। মুখে দাড়ি, বেশ 
সপ্রতিভ সুন্দর চেহারা । ২৩২৪ বছর বয়স। 

বলল : শ্তর, আমি আপনার “ইণ্টারপ্রেটার”। 

আমার দেরি হয়ে গেছে। দয়! করে কিছু মনে 
করবেন না। “রাইটার্স ইউনিয়ন” থেকে আমাকে 
আপনার দোভাষী নিযুক্ত করেছে । আমি 
সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকব ।” শুধু দোভাষী 
নয়, “রাইটার্স ইউনিয়ন আমার ব্যবহারের জন্য 
সারাক্ষণ একটি গাড়িরও ব্যবস্থা রেখেছিল । 

দোভাষী যুবকটি বেশ চাঁলাক-চতুর, বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

সাতকোত্বর শ্রেণীতে পড়ে । যতদুর মনে পড়ছে, 
তার বিষয় হচ্ছে অর্থশীতি। তাকে বললাম 
আমার পাশপোর্টের কথা সে খোজখবর 

নিয়ে এসে বলল: “সব ঠিক আছে, আপনার 
পাশপোর্ট হোটেলে জমা রাখা আছে ।” ওদেশে 

সব জায়গাতেই তাই দেখলাম। বোধ হয় সব 

দেশের হোটেলেই এই ব্যবস্থা । আমাদের দেশে 
কি নিয়ম জানি ন|। 

বুলগেরিয়াতে গিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী-- 
১৯০৯ গ্রীষ্টাকে। বুলগেরিয়! সম্পর্কে শ্বামীজী ছুটি 
মন্তব্য করেছিলেন । এক £ এখানে এসে মনে 

হচ্ছে আমি যেন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। 

তারতেই আছি। কথাটা বলেছিলেন সম্ভবতঃ 

এই কারণে যে, বুলগেরিয়ার তখন খুব ছুরদিন। 
ভারতের মতোই দরিদ্র। আবার ভারতের 

মতোই পরাধীন । বুলগেরিয়! প্রায় ৬০* বছর 

অটোমান টার্কের (তুরস্কের সম্রাটের ) অধীনে 
ছিল। এখনও তার নিদর্শন রয়েছে । তারের 

ঘরবাড়ি, পোশীক-পরিচ্ছদ, ভাষা-_অনেক কিছুর 
মধ্যেই সেই তুরস্কের ছাপ রয়ে গেছে খানিকট।। 

আর একটা মন্তব্য ম্বামীজী করেছিলেন : 

বুলগেরিয়া ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার 
প্রভাবের মধ্যে পড়বে । ঠিক তাই হয়েছে। 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ---৯ন লংখ্যা 

বুলগেরিয়ার স্বাধীনতালাতের পিছনে অবস্ঠ 
রাশিয়ার অনেক অবদান আছে। স্বাধীনতার 

জন্প অনেক সংগ্রাম করেছে বুলগেরিয়া, কিন্ত 
পেরে ওঠেনি । রাশিয়ার জারেরা বারবার 

বুলগেরিয়াকে সাহায্য করেছে। অবশেষে 

বুলগেরিয়া ত্বারধীন হয়। রাশিয়ার সাহায্যেই 
হয়। ছু-লাখ রুশ সন্ত তাতে মার! যায়। যে 

'জার”এর সাহায্যে এটা সম্ভব হয়, বুলগেরিয়া 
তাকে ভূলতে পারেনি। সেই জারের বিরাট 

মৃতি গড়ে রেখেছে তারা। এ ঘটনাকে মনে 
রাখার জন্ত ওর! একটা বিরাট ণির্জাও তৈরি 

করেছে। সেটা এখনও রয়েছে। এই হচ্ছে 

প্রথম বিপ্লব। তখন যারা ক্ষমতায় আসে তারা 

কম্ুনিস্ট নয়। এর পরে আর-একটা বিপ্লবের 

মাধ্যমে কমুনিষ্টর। ক্ষমতায় আসে। ওরা বলে 
এটাই ঠিক ঠিক স্বাধীনতা । এখন কমুনিস্টরা 
এ দেশ চালাচ্ছে। 

ওদের দেশের লোক দুজনকে প্রায় পূজো 

করে। একজনের নাম আগে উল্লেখ করেছি-_ 

লুদ্রমিলা জিবকোভা৷ | আর-একজন হচ্ছেন কৰি 
ভাপট্পারোভ। ইনি বিপ্রবের কবি। এই 

কবির একটি বই ইংরেজীতে অন্বাদ হয়েছে। 
অধিকাংশ কবিতাই শ্রমজীবীদের নিয়ে । তার 

একটি ছোট কবিতার নমুনা দিচ্ছি ; 80118 1 

(০ %ি০০৫%-_কারখানায় বসম্ত। কারখানার 
মধ্যে কারও প্রবেশাধিকার নেই। কমীঁরা সব 

কাজ করে চলেছে। অক্লান্ত পরিশ্রম। নীরদ 

একঘেয়ে জীবন । এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, 
কর্মীদের মধ্যে খুশির ছৌয়া। তার বলাবলি 
করছে : বসস্ত এসে গেছে । বসম্ত এসে গেছে। 

যারা কারখান! পাছার! দিচ্ছিল, তারা বলছে: 

কি করে এল? জামাদের কর্মীর তালিকায় তো 

বসন্তের নাম নেই। তাহলে কি করে কারখানায় 
ঢুকল সে? খুব উদ্ছিপ্ন ভারা। তারা খুঁজতে 
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শুরু করেছে অনধিকার. প্রবেশকারীকে । ণেষে 
দেখা গেল, যার! খুঁজছে তারাও খুব খুশি । 

তাদের মনেও বদস্তের ছোয়া লেগেছে । এই সব 
কবিতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের মনে 

বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতেন । তখনকার শাসকর। 

তাই তকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তীর 

বয়স তখন মাত্র তেত্রিশ। মৃত্যুর আগে তার 

স্ত্রীর উদ্দেশে তিনি একটা কবিতা লেখেন। খুব 
মর্মম্পর্শী কবিতা । কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করলেও বুলগেরিয়ার মানুষ আজও তাকে মনে 
রেখেছে । ভাপট্সারোভ এখন বুলগেরিয়ার 

জাতীয় কবি। 

সারা বুলগেরিয়ার লোকসংখ্যা আশি লক্ষ। 
আমাদের কলকাতার চেয়েও কম। 

পঞ্চম সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনার বিষয় 

ছিল: আস্তর্জাতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা । আমেরিকার 

এক বৃদ্ধ সাহিত্যিক হারস্কিন কলওয়ে (৮৪ বৎসর 
বয়স) প্রারস্ভিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন। 
তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, সাংবাদিকও। স্পেনের 
যে গৃহযুদ্ধ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
ছিলেন। 'আর দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ তো দেখেছেনই 
তিনি। বললেন : যুদ্ধ মানুষকে অমান্থুষ করে, 

মানুষের মূল্যবোধ, মানুষের মানবিকতা-_এ নমন্ত 
নষ্ট করে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতি করে শিশুদের | 
যুদ্ধের জন্য যে খাগ্ঠাভাব হয়, দেখেছি অনাহারে 

শিশুরা ছটফট করছে, অনেকে মারা যাচ্ছে, 

দেখেছি। নিজের অভিজ্ঞত। থেকে আরও সব 

বর্ণন। দিলেন যুদ্ধের । ভয়াবহ সব বর্ণনা । এক- 

দিন বন্তৃতা হুল, কয়েকজন বললেন। আর ছুদিন 
ছোট ছোট দলে নানারকম আলোচনা হল। 

আলোচনার নানারকম বিষয়বস্ত, কিরকম কবিতা 

লেখা উচিত, কিরকম উপন্তাস হওয়া উচিত ) 

অনুবাদ, প্রকাশনের মান কেমন হওয়া উচিত 
ইত্যাদি। এই সব আলোচনা যদিও সাহিত্য 

বগেরিয্ায় কিছুদিন £৪৩ 

বিষয়ে--হুচ্ছে কিন্ত শাস্তিকে লক্ষ্য রেখে। সবাই 

বলছে : পারমাণবিক যুদ্ধ অবশ্স্তাবী। যদি তা 

হয়, তাহলে তা৷ শুধু আক্রান্ত দেশ বা আক্রমণকারা 
দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না । সার! পৃথিবী 

তাতে জড়িয়ে পড়বে। মানব-জাতি নিশ্চিহ্ন 
হয়ে যাবে । গাছপালা, জন্তজানোয়ার সব শেষ 

হয়ে যাবে। জীবন বলে কিছু থাকবে না। এখন, 

এই ভয়াবহ যুদ্ধ যাতে ন। বাধে, তার জন্য 

সাহিত্যিকরা কি করতে পারেন? এই ছিল 
আলোচনার বিষয়বস্ত। আমাকেও ওর] বলবার 

স্থযোগ দিয়েছিলেন । আমার পোশাকের জন্যই 
সস্ভবতঃস্্লক্ষ্য করছিলাম, টি.ভি. ক্যামের৷ প্রায় 

সব সময় আমার দিকেই ঘোরানো আছে। 

প্রেসের লোকও সম্ভবতঃ এ কারণেই আমার 

সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী । একটা অধিবেশনের 

পরে একট! জায়গায় বসে হয়তে৷ কারও সঙ্গে 

কথা বলছি, একজন কার্ুনিস্ট এসে দেখাচ্ছে ; 

আমার একট! ছবি, তক্ষুণি সে একেছে। আমি 

দেখে বললাম: মোটেই আমার মতো হয়নি। 

টুপি আর চশমা ছাড়া ওর মধ্যে আমার আর 

কোন লক্ষণ নেই। সে তখন নতুন করে আবার 
একে দেখাল। তখন মনে হল, কিছুটা যেন 

আমার মতে হয়েছে । সে বলল; “তুমি এটা মই 
করে দাও, আর তোমার মাতৃভাষায় একটা বাণী 

লিখে দাও। সই করলাম, লোকেশ্বরানন্দ এবং 

বাংলা আর ইংরেজীতে লিখলাম, শাস্তি, শাস্তি, 
শাস্তি_'68০০), 768০৩, [98০1 পরে 

ওখানকার কাগজে এ ছবিটা বেরিয়েছিল। 

আমাদের কয়েকজনের বন্তৃতাও কিছুটা কিছুট৷ 

করে কাগজে বেরিয়েছিল । ওর] রামরুষ্জ মঠ- 

মিশন বা সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে 
বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা ওর! বুঝতে পেরে- 

ছিল যে, আমি ধর্মজগতের লোক । এঁ সভা যখন 

শেষ হল, মঞ্চ থেকে যখন নেমে এলাম (এবং 
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অন্ত সময়ও ), অনবরত লোক আঁমার কাছে এসে 
বলেছে : 158৪৩ 61689 296. আমরা তো৷ মনে 

করি কমুনিন্ট দেশ, ধর্ম-টর্ম নেই । কিন্তু তাদেরও 

সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের জন্ত একটা তৃষ্ণা 

রয়েছে। আর, আমাদের দেশে যেমন প্রতি 

পাড়ায় একটা না একটা মন্দির, ওদের দেশেও 
তেমনি অলিতে-গলিতে গির্জা । ওদের অনেকের 

সঙ্গেই কথা বলে দেখলাম যে, ওরা খুবই গধিত, 
ওদের একট! ধর্মীয় দৃষ্টি আছে বলে। ওরা ধর্মের 
কথাই বেশি শুনতে চায়। আমাকে একজন যুবক 
এসে বলল : “15280 80111009119 8125৩৫. 

01৩ 2৪ 90111881 60০৫. আমাকে অনেকে 

এসে জিজেস করছে : ধর্ম কি জানতে চাই। 

কেউ আবার জন্মাতস্তরবাদ সম্বদ্ধে জানতে চায়। 
দেখলাম, ওদের দেশে ধর্মের ভাব মানুষের মধ্যে 

থুব প্রবল ৷ সরকার এ ব্যাপারে পুরে। নিরপেক্ষ । 

সরকার নিষেধও করছে ন1, উত্নাহও দিচ্ছে ন। 

বনু লোক গির্জায় যায়। বুদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি--তবে 

অন্ন বয়সী ছেলেমেয়েও আছে । ভারতীয় ধর্মের 

দিকে তাদের খুব ঝৌক। 
ওখানকার রাষ্ট্রপ্রধান--মিঃ জিবকোভা 

আমাদের একটা ভোজসভায় ডাকলেন । বিরাট 

একটা বাড়িতে বিরাট ব্যাপার । রাজপ্রাসাদ-_- 

রাজকীয় আয়োজন । খাওয়ার পরে সবাই 

আমাকে ঘিরে ধরেছে-_-আমার কাছে ধর্মের কথ! 

শুনতে চায়। তার! বুঝতে পেরেছে যে, আমি 

একজন ভারতীয় সাধু। আমাকে এসে অনেকে 
বলেছে : আমাকে একটা মন্ত্র দাও, আমি সেটা 

জপ করব।, আমি বললাম :. আমি মন্ত্র দিতে 

পারি না। একজন এসে জিজেন করেছে; 

«আমাকে একজন চিঠি লিখেছে--সেই চিঠির 
প্রথমে এবং শেষে সে লিখেছে “ও রাষ*। এই 

"$ রাষ” মানে কি? আমি জানতে চাইলাম । 

“ষে চিঠি লিখেছে, সে তোমাদের দেশের লোক, 

আ২ | সর 

[৮৭তম বর্ধ-৯ম নংখ্যা 

ন! ভারতীয়? সে বলল! "আমাদের দেশেরই 
লোক। মে একবার দিল্লী গেছিল। দিল্লী 

থেকে ফিরে এসেই দেখছি, ও এরকম লিখছে ।” 
আমি বললাম £ **৩” হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। 

আর ভগবানকে তো আমরা নানা নামে ডাকতে 

পারি। রাম" হচ্ছে ভগবানের একটি নাম ।* 

যারা আমার কাছে আসছিল, তারা সকলে 

দেখলাম অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র। এই বিনয়, ভ্্রতা 
যেন তাদের মজ্জাগত। একটি বৃদ্ধার কথ! আমি 

ভুলতে পারব না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী জানে 
সে। আমাকে বারবার বলছে ; 915896 61998 

105 801৩০. আযাণ্ডি হচ্ছে তার ছেলে-_খুব 

অনুস্থ। আমি বললাম : 40০৫ 111 01689 19110.) 

এঁ মহিলাই আমাকে বললেন : “আমাকে তুমি 

একট বাংল! “গীতাঞ্জলি” পাঠিয়ে দেবে? আমি 
বললাম : বাংলা তুমি জান কি? “গীতাঞ্জলি” 
নিয়ে কি করবে? উনি বললেন : “সোফিয়। 

ইউনিভাপিটিতে একজন বাঙালী আছেন। তার 
কাছে আমি একটু একটু বাংলা শিখছি । আমার 
ইচ্ছে “গীতাঞ্জলি” আমি বুলগেরিয়ান ভাষায় 

অন্বাদ করব। আমি বললাম : “আচ্ছা, চেষ্ট 
করব পাঠাতে ।, 

ওদের দেশে য! গির্জা আছে, আমাদের দেশে 

তত মন্দির নেই। সরকার থেকে গির্জাগুলি রক্ষা 

কর! হচ্ছে। সরকারের য৷ বাজেট, তার শতকরা 

১১ ভাগ এ গির্জাগুলির জন্ত ব্যয় হয়। গির্জাগুলি 

সবই এখন মিউজিয়াম। গির্জাতে নানারকম 

আসবাব পত্র আছে। আর আছে 'আইকন্স্, 

অর্থাৎ নানারকম মৃতি, ছবি ইত্যাদি-_হীরা, 
মুক্তা, মণিমাণিক্য দিয়ে সব গাথা । শত শত 
বছরের সব পুরানো । আর অপূর্ব শিল্পকল! । 

গির্জাগুলিতে দেখলাম প্রণামীর বাক্স রাখা আছে 

--অনেকে সেখানে পয়লা দেয়। সবচেয়ে 
 উল্লেখষোগ্য যে প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি, সেটা 
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একটা মঠ একটা পাহাড়ের উপর এই মঠ। 
পাহাড়ের নাম 'রীল! পাহাড়” । বন্কান উপত্যকার 

মধ্যে এই পাহাড় সবচেয়ে উচু। হাজার বছরের 
পুরানো মঠ । সোফিয়। শহর থেকে ২০০ কি, মি. 
দুরে । কী অপূর্ব মঠ! বিরাট জায়গা । আগে 
সেখানে চারশে। সাধু থাকতেন। এখন মাত্র 
জন। চক্লিশেক আছেন। এই মঠটিও এখন একটি 

মিউজিয়াম । প্রচুর ধন-সম্পদ এই মঠের । কারণ 
দেশট। ধর্মপ্রাণ । আর এই মঠ তাদের ভালবাসার 

জিনিস। তাই যে যা পেরেছে, অরুপণভাবে 

এই ম$কে দিয়েছে । এই মঠ ওদের ইতিহাসের 

সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ওদের জাতীয় 

জাগরণের সুত্রপাত হয়েছিল এই মঠ থেকে। 
মঠের সাধুরাই এ আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা! 
নিয়েছিলেন। তাই সরকার খুব কৃতজ্ঞ এই মঠের 

প্রতি এবং এই মঠ রক্ষ। করান্ব জন্য সর্বদা তার! 

সযত্ব। তবে সাধুদের ভরণপোষণের জন্ক সরকার 

কোন অর্থ দেয় না। আমি এ সাধুদের জিজ্ঞাসা 
করলাম £ “কিসে চলে আপনাদের ? ওঁর! 

বললেন : নানারকম বই, পিকচার-পোস্টকার্ড 

বিক্রি করে আর পাউরুটি তৈরি করি, তা বিক্রি 
করে। এতেই গুদের চলেযায়। মনে হল এ 

মঠের পাউরুটির খুব নাম আছে। আমি অবশ্ঠ 
খাইনি। কিন্তু দেখলাম দেশী-বিদেশী যারাই এ 
মঠ দেখতে আসছে, পাউরুটির খোঁজ করছে আর 

কিনে খাচ্ছে। বু লোক আসে পাহাড়ের 
উপর এ মঠ দেখতে । খুব নির্জন । মাঝে মাঝে 

দু-একটা ভালুক ছাড়। জন্তজানোয়ারের উৎপাতও 
বিশেষ নেই। আমি কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা 

করছিলাম ; চারশো সাধু যখন এই নির্জন মঠে 
থেকে ধ্যান-ধারণা, ঈশ্বর-চিস্তা করত, তখন কি 
অদ্ভূত আধ্যাত্মিক পরিবেশ এখানে ছিল! 

 ওঘেশে গিয়ে আমার একট! ধারণ! হয়েছে 
যে, বুলগেরিয়া অনেকটা রাশিয়ার. কর্তৃ স্বাধীনে 
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রয়েছে। রাশিয়া! এমন গাঁটছড়া বেধে রেখেছে 
যে, রাশিয়া উঠতে বললে ওঠে, আর বসতে 

বললে বসে। কিন্ত আমি লক্ষা করলাম-্হয়তে। 

সূল হতে পারে আমার--একটা চাপা রেষারেষি 

ভাব দু-দেশের মধ্যে রয়ে গেছে। বুলগেরিয়া 
কখনও রাশিয়ার নাম করে না। রাশিয়ার 'জার, 

যে এক সময় ওদের স্বাধীনতা লাভ করতে 

সাহায্য করেছিল, ছু-লক্ষ রুশ সৈন্ মার। গেছিল, 
--নেট! ওরা স্বীকার করে, কিন্তু ই্দানীংকালে 
রাশিয়া ওদের সাহায্য করছে, ওরা খুব কৃতজ্-- 

এ"ধরনের কথ! একবারও বলল না। 

ছু-দেশের মধ্যে যে একটা রেষারেষি আছে, 

সেটা বেশ বুঝতে পার। গেল একট ফুটবল ম্যাচের 
মধ্য দিয়ে। হোটেলে বসে আছি । হঠাৎ আমার 

দোভাষী ছেলেটি এসে হাজির। মুখে চোখে 

উত্তেজনা । বলছে: “তুমি “সকার” জান ?' 
সকার" অর্থাৎ ফুটবল। আমি বললাম : হ্যা, 

জানি। --তোমাদের দেশে ছেলেরা সকার 

খেলে ? আমি বললাম £ ছেলেরা কেন, মেয়েবাও 

খেলে । আমিও খেলেছি এক সময়।” তখন 

সে বলছে: “তুমি সকার দেখবে? আজ খুব 
বড় একটা খেলা আছে। বুলগেরিয়ার সঙ্গে 

রাশিয়ার । আমি তখন ওকে একটু ক্ষ্যাপাবার 

জন্ত বললাম : তা তোমরা! কি আর রাশিয়ার 

সঙ্গে পেরে উঠবে? রাশিয়া নির্ঘাৎ তোমাদের 

হারিয়ে দেবে ।” সে বলল : “না, না, আমরাও কম 
না। আমরাও কতবার রাশিয়াকে হারিয়েছি ।, 

যাই হোক, সে বলে গেল যে, রাত আটটার সময় 

আমার ঘরে আমবে। তখন আমি আর সে 

ছুজনে মিলে টি. ভি.-তে খেল! দেখব। আটটার 

সময় তার আর পাত্ত। নেই। আসলে অন্ত 

কোথাও বসে সে টি, ভি-তে খেল! দেখায় মজে 

গেছে। আমার কথা আর তার মনে নেই। ঘরে 

টি. ভি. রয়েছে। আমি এই বোতাম সেই 
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বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়। করতে করতে দ্বেখি 
পর্দায় খেলা ভেসে উঠল। ছু-দলের খেলা হচ্ছে। 

ধারা-বিবরণীও হচ্ছে। কিন্তু কোন্টা যে কোন্ 

দল বোঝার উপায় নেই। কারণ ভাষা জানি 

না। আবার ছু-দলের জাপির রঙও টি. ভি.-তে 

একই রকম মনে হচ্ছে। খেলা দেখে যেতে 
লাগলাম। হঠাৎ একটা গোল হয়ে গেল এক- 

দিকে । গোটা মাঠ থমথমে ) একটা হাততালি 

নেই, কিছু নেই। তখন মনে হল: সম্ভবতঃ 
বুলগেরিয়া গোল খেয়েছে। কারণ দোভাষীর 

কাছ থেকে এইটুকু জেনেছিলাম যে, 
বুলগেরিয়াতেই খেলা হচ্ছে। একটু পরে অপর 
পক্ষ গোল শোধ করে দিল তখন সারা মাঠে 

উল্লাস। তখন নিঃসন্দেহ হলাম কোন্ দিকটা! 
বুলগেরিয়া। আর কোন্ দিকটা রাশিয়া । দেখতে 

দেখতে আরও ছুটো গোল দিল বুলগেরিয়! ৷ 

সারা মাঠ আনন্দে একেবারে যেন ফেটে পড়ছে । 

৩--১ গোলে হেরে গেল রাশিয়া । খেলা চলার 

সময় লক্ষ্য করছিলাম, বুলগেরিয়ার একটি 
খেলোয়াড় ১১ নং জাগি, খুব ভাল খেলছিল। 

রাশিয়ানরা বারবার তাকে লাখি মারছে আর 

সে পড়ে যাচ্ছে। রেফারী হুইসেল দিল ছু- 

একবার । কিন্তু খুব একটা স্থবিধা করতে পারল 

বলে মনে হল না । বুলগেরিয়ার দু-একটা পেনাপ্টি 

কিক পাওয়া উচিত ছিল। আমি জানিনা, 

রেফারী কোন্ দেশের--বুলগেরিয়ার, রাশিয়ার, 

না তৃতীয় কোন দেশের । 

খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ 

পরে সেই দোতাবী ছেলেটি এসে উপস্থিত। সে 

এসে বলছে : এুন0100:815 9৪101, ( এই- 
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৪0৫75. আমার বন্ধু-বাদ্ধবরা সব নিচের ঘরে 

ধরে বসাল। ওখানে টি. ভি. চলছিল । ওখানেই 

খেলনা দেখতে বসে গিছলাম । আমি আর তোমার 

1” উদ্বোধন [৮৭তম বধ নী 
কাছে আসতে পারিনি । জাম্াকে ক্ষমা! করে। ৷, 
আমি জিজেদ করলাম ; “কি হল ফল ?--.আমরা 
জিতেছি।” আমি বললাম : ৩--১ গোলে ?' সে 

অবাক : 'জানলে কি করে ? তুমি খেলা দেখেছ? 
আমি বললাম £ হ্থ্যা+, মে বলল : “দেখেছ ১১মং 

খেলোয়াড়কে কিরকম মারছিল ওরা; আর 

রেফারী কিরকম দুর্বল ? আমি বললাম : হ্যা, 

সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। ছু-দলের মধ্যে 
১১নংএর খেলাই সবচেয়ে ভাল লাগল ।' 

বুলগেরিয়া ছোট দেশ। কিন্তু খুব সুন্ার 

দেশ। সারা পৃথিবী থেকে বন পর্যটক বুলগেরিয়ায় 
আসে। ওদের দেশে বিশেষ কোন শিল্প নেই। 

ওরা বলে "ট্যুরিজম, ওদের প্রধান শিল্প। বাস্তবিক 

এই পর্যটকদের দৌলতে ওদের বিরাট আয় হয়। 
জীবনের মান বেশ উন্নত। রাস্তাঘাট চমত্কার । 

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি। মাহুষগুলির স্বাস্থ্যও খুব 

ভাল, পোশাক-পরিচ্ছদও ভাল। আর সকলেই 

বেশ হাসিখুশি । সবাই কাজ পায়। অনেকে 

আবার ছাত্র-অবস্থাতেই বিয়ে করে । তা বলে 

মা-বাবার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে শিথিল 

হয়ে যায় তা নয়। বুলগেরিয়া ব। রাশিয়া ছু- 
দেশেই দেখেছি, মা-বাবার প্রতি ছেলেমেয়ের খুব 

আকর্ষণ। ছাব্রজীবন থেকেই প্রত্যেকে একট। 
কাজ খুঁজে নেয়। বাবা-মার উপর নির্ভর করতে 

চায় না। আমার যে দোভাষী, সে ছাত্র, কিন্ত 

চাকরি করে। বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীও একটি 
কাজ করে। ও যা হিসেব দিল তাতে মনে হল 

সাত-আটশে টাকা পায়। সেট! বড় কিছু নয়। 
ওর স্ত্রী আর একটু বেশি পায়। ছেলেটি সংবাদ- 

পত্রে কাজ করে। আমি বললাম : “এই কাজট! 

কি তোমার মনের মতো? ও বলল: হ্যা, 
আমার মনের মতো ।” আমি জানতে চাইলাম : 
তুমি সাংবাদিকতার কতখানি জানো যে, ওরা 
তোমাকে এই কাজের উপযুক্ত মনে করল? 
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মে বলল : দেখ, জামি যে এক্ষুণি সাংবাদিকতার 
বিশেষ কিছু জানি, তা নয় । আমি দরখাস্ত করে- 

ছিলাম। আমাকে কিছু লিখতে বলেছিল, লিখে- 

ছিলাম। তারপর ওর! আমার সঙ্গে কথাবাতা 

বলেছে। তাতে ওদের মনে হয়েছে, আমার মধ্যে 

সাংবাদিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।. এখন ওরাই 

আমাকে তৈরি করে নেবে।” তার স্ত্রীও একট। 

বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। এই কাজট। ওর স্ত্রীর খুব 
পছন্দ নয়। তবে মাইনে বেশি । বুলগেরিয়! আর 
রাশিয়া দু-দেশেই শিক্ষকদের খুব মোটা বেতন। 

আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলগেরিয়ার গ্রাম 
দেখা । কারণ গ্রাম দেখলে একট! দেশকে ঠিক 

ঠিক চেন! যায়। সোফিয়। থেকে রিল! পাহাড়ে 
যাবার পথে সেস্থযোগ হয়ে গেল। প্রায় ২০০ 

কি. মি. পথ। এই ২** কি. মি. রাস্তার মধ্যে 

আর কোন শহর নেই। ছু-পাশে শুধু গ্রাম। 
ছোট ছোট পাহাড়, তার উপর পাথরের ঘর” 
বাড়ি। বাড়িগুলি খুব স্বন্নর; সাজানো- 
গোছানো! । যার] কাজ করছে মাঠে, অধিকাংশই 

মেয়ে। তাদের হাতে গ্লাভস পরা, আর জামা- 
জুতো পরে কাজ করছে। রাস্তার ছু-ধারে যতদূর 
দৃষ্টি যায়, সবুজ আর সবুজ । এতটুকু রুক্ষতা 

নেই। জিজেস করলাম : “চাষের জল পাও 

কোথায়? ওরা দেখালো! : দুরে নদী আছে, 

মাঝে মাঝে বাধ দিয়ে জল ধরে রাখা আছে। 

সেখান থেকে লম্ব৷ লম্বা পাইপের সাহায্যে চারি- 

দিকে সেচের জল দেওয়। হচ্ছে । আর-একটা 

দৃশ্ত দেখে খুব ভাল লাগল। অসংখ্য ভেড়া 

চরছে-_ঘাসে মুখ দিয়ে ঘাস খাচ্ছে, আর একটি 

লোক লাঠি নিয়ে দাড়িয়ে আছে, মাথায় টুপি, 

গায়ে আলখা্স! আর সঙ্গে একট! কুকুর | ছোট- 

বেলায় বাইবেলের পৃষ্ঠায় ঠিক এইরকম ছৰি 

দেখেছিলাম..মেষপালকের । আমার মনে হুল, 

আমি যেন হঠাৎ যীু্ীষ্টের যুগে চলে গেছি। 

বুলগেনিয়ায় কিছুদিন ৫৪৭ 

ওখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের 

একটু অন্থবিধে হয় । রাশিয়াতে আরও অন্থবিধে 

হয়। ওরা আমিষ খাবার যা দেয়, তা খাওয়। 

চলে না। আবার নিরামিষেরও ভাল ব্যবস্থা 

নেই। আমিষ খাবার বলতে হয় গরুর মাংস, নয় 

শুয়োরের মাংস। নয়তো ছুটে মিশিয়ে আর- 

একটা কিছু । ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ থেকে অন্ত 

ধারা গেছিলেন, তীরা দেখলাম গরু-শৃয়োর 
বেমালুম থেয়ে গেলেন। আমি খেতাষ ছু-এক- 

টুকরো রুটি, শশা, টম্যাটো! আর দই। পাশ্চাত্য 

দেশে ওরা দইকে ইয়োগার্ট বলে। খুব ভাল 

দই। প্রায় এক বাটী দই খেয়ে ফেলতাম । আর 

আইসক্রীম ব! চীজ একটু আধটু খেতাম। 
ভারতে ফেরার পর দিল্লীতে বুলগেরিয়ান 

এমব্যাসীর যিমি সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান, ভার 

বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তিনি 

একজন মহিলা_মিসেম কামোভ।। বুলগেরিয়। 
যাবার আগেই উনি আমাকে বলেছিলেন : “ফিরে 

এসে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশ কেমন 

লাগল ।, সেই মতো দিল্লীতে ফিরে গর কাছে 

গেছি। উনি আমাকে খুব খাতির-যত্ব করলেন। 
তারপর নান। কথাবাতডার পর জিজ্ঞাস। করলেন : 

“দেশে তোমার খাওয়া-দাওয়ার বাপারে কোন 

কষ্ট হয়নি তো? আমি বললাম ; “তোমাদের 

দেশের অত ভাল দই--কষ্ট হবে কেন?” কিন্তু 

গুর গর্ব দেখলাম, ওঁদের দেশের চীঞজ সম্বন্ধে 

বললেন : “আর চীজ খাননি? বড় ভাল চীজ 

আমাদের! আমি বললাম: হ্যা তাও 

খেয়েছি। উমি তখন বললেন: আমাদের 

দেশের সেরা চীজ আপনাকে এখন খাওয়াৰ।, 

আমি তে। প্রমাদ গুনছি। রাশিয়ায় চীজ খেয়ে 

খেয়ে আমার তখন চীজ-এর নাম শুনলেই ভয় 
করছে। কিআর করব? উনি তিনরকম চীজ 
নিয়ে এলেন আমার জন্য । বললেন: “ভেড়ার 
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ছুধের চীজ, বিশেষভাবে তৈরি। ভ্েড়াকে 
নির্দীষ্ট জায়গায় বিশেষ ধরনের ঘাস খাওয়ানে 
হয়েছে। সেই ঘাস খেয়ে ভেড়া থে দুধ দিয়েছে, 

যেই দুধের থেকে এই চীজ তৈরি হয়েছে। খেয়ে 
দেখুন কেমন? কি আর করি? খেলাম। 
কোন বিশেষত্বই বুঝতে পারলাম না| মুখে অবশ্ঠ 
বলতে হল : হ্ঠ্া, হ্যা, তাল।, 

আমার দোভাষী ছেলেটির সম্বন্ধে আর একটু 
বলি। বেশ দায়িত্বদীল ছেলে । আমাকে যতটুকু 
ওর সাহায্য করার কথা, আন্তরিকভাবে করেছে। 

প্রতিদিনই সকাল নটা-দশটার সময় আসত। 
সারাদিন আমার সঙ্গে থাকত। একদিন ছুপুর 

হয়ে গেছে, তবুও মে আর আসে ন।। প্রায় 

দুটোর সময় এল । একেবারে অন্ত মান্য । চোখ 

লাল, উদ্কো-খুক্ধো চুল। এসে পাঁচ মিনিট ধরে 
কি সব কথ! বলে গেল, কিছু বুঝতে পারি না। 

শেষকালে আমি বললাম ;: “কি ভাষায় কথ৷ 

বলছ আমার সঙ্গে? আমি তো ইংরেজী ছাড়া 

কিছু জানি না। তখন সে বলছে; আমি 

খুব ছুঃখিত। কাল রাত তিনটে পর্ধন্ত বন্ধু- 

বাদ্ধবদের সঙ্গে মদ খেয়েছি । এই মাত্র ঘুম থেকে 
উঠে এসেছি । কার সঙ্গে কথ৷ বলছি, কোথায় 

এসেছি--নব আমি ভূলে গেছি। আপনি কিছু 

মনে করবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন।, খুব 

ছুঃখ হল আমার । বললাম: তোমার ২৩২৪ 
বছর বয়স, ছাত্র । কেন তুমিষ্দ খাবে? সে 
বলল £ “মদ আর সিগারেট আমাদের দেশে 

সবাই খায়।* সেটা অবশ্ত আমিও লক্ষ্য করেছি। 

মেয়েরাও সিগারেট খায় । বললাম ; তা বলে 

তুমি এতট। মদ খাবে যে, তুমি বেহ'শ হয়ে যাবে? 
স্থান-কাল ভূলে যাবে? তোমার নটা-দশটার 
নময় আসবার কথা, এলে দুটোর লময় | আমার 

অবনত সেক্বন্ভ কোন অন্থবিধা ছুয়নি। কিন্ত 

তোমার কেন এরকম বদ অভ্যাপহবে? দে 

[ ৮৭তম বধ--১ম সংখ্যা 

বলল : “জামার খুব অন্তায় হরে গেছে। আমার 
যেটা ভাল লাগল, সেটা হচ্ছে এই : আমার সঙ্গে 
তে। ছেলেটির ছুদদিনের আলাপ । তিন্ দেশের 
লোক আমি। আমার তিরস্কারের উত্তরে সে 

তে। আমাকে কয়েক কথ। শুনিয়ে দিতে পারত ! 

তা না করে, মাথ! নিচু কয়ে আমার ধমক স্নল, 
তার দোষ শ্বীকার করল। 

ছেলেটি বেশ সুপুরুষ আর বুদ্ধিমান। ওর 
মাও খুব বুদ্ধিমতী মহিলা । 'ফরাসী ভাষা খুব 
ভাল জানেন- ইংরেজী তেমন জানেন না। তিনি 

এসে মাঝে মাঝে খোজ করতেন_-ও আপনার 

ঠিকমতে। দেখাশ্তন। করছে তো? আমাকে সঙ্গে 

করে নিয়ে ছেলেটি গোটা সোফিয়া! ঘুরে দেখি- 
য়েছে। ওর! আমার হাত-খরচ হিসেবে বেশ কিছু 

“লেত,, দিয়েছিল । [ বুলগেরিয়ান মুক্রাকে “লেভ্, 

বলে। রাশিয়ান মুদ্রাকে “রুবল্? বলে। “লেভ,। 
এবং 'রুবল্চ-এর দাম সমান । এক লেভ, বা এক 

রুব্ল্ আমাদের দেশের ১৫ টাকার সমান ] আমি 
গোটা টাকাটাই ওকে দিয়ে বলেছিলাম : আমার 
কোন হাত-খরচ প্রয়োজন নেই ; তোমার দরকার 
হলে ব্যবহার করতে পার । সে আপত্তি করেছে : 

'না, না, তোমায় কিছু কিনতেই হবে । আমি 

বললাম ; “আচ্ছা, কিনব, তবে শুধু তোমাদের 
দেশের জিনিস কিনব । তোমাদের দেশের কলম 

আছে? সে নিয়ে গেল ওদের দোকানে। 

দৌকানে শুধুই বিদেশী কলম। ওর দেশে তাল 
কলম তৈরি হয় না দেখলাম । শেষে কয়েকট! ডট্ 
পেন কিনলাম । অতি সাধারণ ডট্ পেন। আর 

কিছু ওখানকার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড কিনলাম। 

হোটেলে একদিন হঠাৎ টি, ভি. খুলেছি, দেখি 
নাচ-গান হচ্ছে। সেই গানের ভাষ! কিছু বুঝছি 
না। কিন্ত স্থুর একেবারে আমাদের দেশের 

পল্লীগীতির মতে! । তখনই আমার ইচ্ছে হয়েছিল 

--ওদের দেশের পল্সীলঙ্গীতের কয়েকটা রেকর্ড 



আদ্দিন, ১৩৯২ ] 

কেনার । সেই রেকর্ড কযেকট। কিনলাষ।, 

এই দোভাষী ছেলেটি বলে যে, সে মার্কমবাদী 
ধর্ম মানে না। সেবলছে: আমি সৎ হব, 
ভাল হুব। তার জন্য ধর্মের কি দরকার আছে? 

আমি বললাম : তুমি ধর্ম বাদ দিয়ে যদি সৎ হতে 

পার, সে ভাল কথা । কিন্তু সৎ তৃমি কেন হবে? 

সৎ হবার জন্ত নিজের দিক থেকে একটা তাগিদ 

ভে থাকা চাই । ধর্ম না হলে সে তাগিদ আসে 
না।” ফিরে আসার সময় আমি এ ছেলেটিকে 
বললাম : “আমি দেশে ফিরে তোমার জন্য কিছু 

পাঠাতে চাই, কি পাঠাব বল দেখি? এদিকে 

ধর্ম মানে না, কিন্ত বলল £ “তোমাদের দেশের 

মনিরের একটা আযলবাম যদি পাঠাও, খুব 

খুশি হব।” আমি বললাম : “আচ্ছা, সেরকম 
য্দি কোন আলবাম পাওয়া যায়, পাঠাব ।” 

এই দোভাষী ছেলেটির কথ! বাদ দিলে, 
সাধারণভাবে আমি য| দেখেছি, তাতে মনে 

হয়েছে ওদেশের লোক ধর্মপ্রাণ । ধর্ম তাদের 

একেবারে মজ্জাগত হয়ে গেছে। অবশ্ঠ 
আহুষ্ঠানিক যে ধর্ম, সেটাকে ওরা পছনা করে 

না। ধার। ধর্ম মানেন না বলেন, তারা আনলে 

আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই গোটা ধর্ম মনে করেন বলেই 
এরকম বলেন। আসলে তো তানয়। ধর্মের 
আহুষ্ঠানিক দিকটা কারও কারও ক্ষেত্রে হয়তো! 
প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটা ধর্মের আবশ্তিক 

অঙ্গ নয়। ধর্মের বহিরঙ্গ সেট! । প্ররুত ধর্ম যেটা, 

সেই ধর্মকে মানতে ওদের কোন আপত্তি নেই। 

যে ধর্ম বলে যে, তোমার নিজের বিকাশ ঘটাও, 
যে ধর্ম ষবান্ছঘকে নিষেধ করে নিজেকে দেহ-সর্বন্ব 

ভাবতে ; ষে ধর্ম বলে, জীবনের উদ্দেস্ট শুধু ভাল 
থাকা-পর] নয়; জীবনের উদ্দে্ট মান্য হিসেবে 
উন্নত হওয়া) সৎ, পবিত্র, নিঃ্বার্থ ও গ্রেমিক 
হওয়া+-সেই ধর্মকে ওরা শ্রদ্ধা করে। সেই 
ধর্মের কথাই গর! শুনতে চায় বা' সেই ধর্মকেই 

বুলগেরিয়ায় কিছুদিন | 

খরা অন্থযরণ করতে চায়। জাতসারে বা অজ্ঞাত- 

€9$ 

সারে, ভারতীয় ধর্মচিন্তা) আরও সঠিকভাবে 

বলতে গেলে স্বামীজী যে-ধরনের ধর্মের কথা বলে 
গেছেন সেই ধর্মের চিন্তা, ওদের মধ্যে ঢুকে 
গেছে। ওদেশের মানু বুদ্ধিমান মান্য-_যথেষ্ট 
চিন্তালীল। তার! এই ধর্মের জন্যই উন্মুখ হয়ে 
আছে। লুদমিল৷ জিবকোভা- ধার উদ্ভোগে এই 
শান্তি সম্মেলন গুরু হয়েছিল-_-তিনি একটা 
শাস্তির ঘণ্টা, স্থাপন করেছিলেন একটা 
পাহাড়ের উপর । প্রকাণ্ড ঘণ্টা-_-বেশ কয়েকজন 
লোক না হুলে সেই ঘণ্টা বাজানে। যায় না। 
শান্তি-সন্মেলন চলার সময় একদিন এই ঘণ্টার 
কাছে আমাদের নিয়ে যাওয়৷ হল। গান চলতে 
লাগল । ভাষ! বুঝি না, কিন্তু নিশ্চয়ই শাস্তি- 
সম্পকিত গান, নেই গানের সঙ্গে ঘণ্টা বাজতে 
লাগল। এই ঘণ্ট। যেন একট! প্রতীক। অর্থাৎ 
নতুন প্রভাত শুরু হল। আর হিংসা নয়, আর 
বিবাদ নয়। এবার শান্তি। একজন কৰি এই 
ঘণ্টাকে উদ্দেশ করে সুন্দর কবিতা! পাঠ করলেন। 
একদল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সেখানে উপস্থিত ছিল। 
তারা কেউ কেউ গান করল, সেই গানের মর্ম 
শাস্তি। তাদের কেউ কেউ আবার বন্তৃত। করল। 
সারা পৃথিবীর বয়স্কদের উদ্দেশে তারা আবেদন 
করেছে £ “দোহাই তোমাদের, যুদ্ধ বাধিও না। 
আমাদের জীবন সবে শুরু হয়েছে। জীবনটাকে 
আমরা দেখতে চাই। বাচতে চাই আমরা । যুদ্ধ 
বাধালে আমর! ছোটর1] আর বাঁচৰ না ।” দ্বিতীর 
মহাযুদ্ধে অনেক শিশু তার্দের বাবা-মা বা অন্য 
প্রিয়জনদের মরতে দেখেছে, নিজেরাও ঘরের 
মধ্যে বন্দী থেকে অনাহারে দিন কাটিয়েছে। পরে 
তারাও মারা গেছে। মার। যাওয়ার আগে 

তাদের কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতা 
ডায়েরিতে লিখে গেছে। সেইরকম কয়েকটি 
শিশুর ডায়েরি থেকে তার পড়ে শোনাল 
“ছুদিন কিছু খেতে পাইনি; আজ বোন মারা 
গেল ; গতকাল বাবা মারা গেছেন।” মর্মম্পর্শা 
সব বর্না। এখন যার! শিশু, তাদের যাতে সেই 
ছুখ না পেতে হয়, সেজন্য তাদের হয়ে 
বুদগেরিয়ার এঁ সব ছাত্র-ছাত্রীর৷ পৃথিবীর সব 
বয়স্ক চিস্তামঈীল মানুষের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছে ; 'জামাদের বীচতে দাও), 



বিশ্ৃত কৰি গোবিন্দচজা দাস 
জীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী. 

সংপাযাঁচত লেখক ও কাব্য-সমালোচক। 

প্রকৃত কাবাশক্তির অধিকারী হয়েও কবি ফুপরেণু*-কাব্যগ্রন্থে কবি নিজের ব্যক্িপরিচয় 
গোবিদ্দচন্জ দাম আজ সাধারণ পাঠকের কাছে 

বিশ্ৃত ; অথচ তার কবিচিত্তের সহজ সন্ধাক্বতা, 

ছুলিরোধ্য আবেগ এবং গভীর বাস্তববোধ একসময় 
বাংলার কাব্যরমিক এবং বিদ্জজনের শ্রদ্ধ! অর্জন 

করেছিল।". | 
গোবিন্দ দাস ছিলেন ম্বভাবকবি। এই 

বিশেষণেই তার কাব্যধর্মের পরিচয়। ছুর্র্ম 

আবেগ এবং সহজ হৃদয়োচ্ছাসের মধ্যে তীর 

কবিত্বশক্তি প্রকাশপথ বেছে নিয়েছে। সেই 
প্রকাশধর্মে কোনরকম কৃত্রিমত। নেই,_নেই 
কোন শিল্পী-মনের অহেতুক উদাত্ততা। কেবল 
মুক্ত মনের ম্বভাব-উক্তিতেই তার কলাকৃতির 

প্রকাশ। যর্দিও অনাৰিল অন্ুভূতির একটা সহজ 
প্রকাশ দানের প্রবণতা কবির ছিল, তবু সেখানে 

ব্াক্িজীবনের সঙ্গে কাব্জীবনের কোন ব্যবধান 

বা! বৈষম্য লক্ষ্য কর যায়নি । ধাদের কাব্যধর্মে 

এই ব্যবধান হুম্প্ট, গোবিন্দ দাস তাদের দলতৃত্ত 
হতে পারেননি। চুল ছন্দের সৌকর্ধে এবং 
ভাষার ভেলকিতে পাঠক চিত্তকে অভিভূত করতে 
তিনি অপারগ ; আবার এ ছুটির সচেতন 

বিস্তাসে মনের সহজ ভাবান্বভূতিকে চাপা দিতেও 
তিনি অনিচ্ছুক। বোধ হয় সেই কারণে কবি 

সাধারণ পাঠকের কাছে স্থপরিচিত হুতে 

পার়েননি,-বা তার কবিতা সর্বত্র যথাযোগ্য 

সমাদরলাত করেনি। 

গোবিন্দ দাসের জন্মমাল--8ঠ মাঘ, ১২৬১ 

(ইংরেজী, -১৬ জাচুআরি, ১৮৫৫) জন্মস্থান,_ 

টাক জেলার ভাওয়াল জয়দেবপুর । কবির 
পিতার নাম, রামনাথ এবং মা--আননাময়ী। 

প্রসঙ্গে লিখেছেন, 

“জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর: 

জয় জয় পুণ্যময়ী ধবল! “চিলাই" 

প্রকৃতির রত্ুভাণ্ডে স্থধা৷ সুমধুর 
বিধাতা রেখেছে বুঝি আর কোথা নাই। 

এই “দেবপুরবাসী”--দেবত। আমার, 

জননী “আনন্দময়ী” পিত। রামনাথ', 

সারদা] প্রের়সী পত্বী প্রেম পারাবার 

ছুহিতা। 'প্রমদা+) 'মণ্ি" তাহাদের সাথ..'* 

কৰি দরিজ্র পিতার সম্তান। পারিবারিক অবস্থা 

অসচ্ছল হলেও তিনি বিষ্ঠাশিক্ষার সুযোগ 

পেয়েছিলেন । গ্রামের বিগ্ভালয়ে তার ছান্ত্রঙগীবন 

গুরু । সেখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ঢাকা নর্ম্যাল 

স্থলে একবছর পড়াশুন। করেছিলেন । পরে ঢাকা 

মেডিক্যাল স্বুলেও কিছুর্দিন পড়েছিলেন। এ 

সময় তার বিচ্যাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন 

করতেন ভাওয়ালরাজ কালীনারায়ণ। কিন্তু 

স্থযোৌগ পেয়েও কবির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর 
হয়নি। এর একমাত্র কারণ,-পারিবারিক 

দুরবস্থা । হুর্ভাগ্য এবং ছুরবস্থার প্রবল ঘঘৃপিতে 

কবির মানসিক স্বাস্থ্য বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। 

তাই রাজপরিবারের অর্থাুকুল্য পেয়েও তার 

বিষ্তাশিক্ষার বিস্তার ও বিকাশ কোনটিই 
আশানুরূপ হয়নি । অনেকের মতে অমনোযোগ ও 

অস্থিরচিত্ততার ফলে কৰির বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর 
আগ্রসর হয়নি। এরূপ মতবাদ সর্বাংশে স্বীকার- 

যোগা নয়; কারণ বিষ্ভালয়ের ছাত্র হিসেবে 

কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্র বৃত্তি 
পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ 
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হয়েছিলেন । সম্ভবতঃ এই কৃতিত্বের .জন্তাই 

রাজপরিবারের অর্থাঙ্কৃল্য লাভ করেছিলেন। 

তাছাড়। তার ছাত্রজীবন সহজ ও ন্বাভাবিক ছিল 

না। সেখানে কিছুটা অস্থিরমতিত্ব প্রকাশ 

পেলেও সেটি কেবল দারিত্র্য এবং হুর্ভাগ্যের 

কারণেই। এ কারণেই তার বি্যাশিক্ষায় নান। 

বিশ্বাট ঘটেছিল । 

ইংরেজী ভাষা! ও সাহিত্যের সঙ্গে গোবিন্দ 

দাসের কোন পরিচয় ছিল না। ঢাক। নর্ম্যাল 

স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার কোন স্থবিধা ছিল না। 

সেখানে কবি সংস্কৃত ভাষা! কিছুটা আয়ত্ত 

করেছিলেন। ইংরেজী ভাষার সঙ্গে অপরিচিত 

ছিলেন বলে তার কাব্যে কোন ইংরেজ কবির বা! 

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব পড়েনি । সমকালীন 

বাংলাকাব্যই তাকে কাবারচনায় প্রেরণা 

দিয়েছিল। এই কারণে “গোবিন্দ চয়নিকা” গ্রন্থের 
সম্পাদক, যোগেন্দত্রনাথ গুপ্ত কবিকে “উনবিংশ 

শতাব্দীর খাটি বাঙালি কবি' আখ্যায় ভূষিত 

করেছেন [ “গোবিন্দ চয়নিকা”/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

সম্পাদিত, (১৩৫৫), পৃঃ ১১]। যেহেতু কবির 

কাব্যে কোন বিদেশী প্রভাব পড়েনি, সেইহেতু 
দেশবাসী তাঁকে শ্বভাবকবি গোবিন্দ দাস, 

আখ্যায় শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেছেন। সমকালীন 

কবিদের মধ্যে কবির এখানেই অসাধারণত্ব 

[ 'বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড )/ড; 

স্বকুমার সেন, (১৩৫০ )১ পৃঃ ৫২৯ 41 

দরিদ্রের সম্তান গোবিন্দ দাসের ব্যক্তিজীবন 

কোন সময় স্থখের ছিল না। সমস্ত জীবন তিনি 

ছুঃখের গহনে নিমগ্ন ছিলেন। তাগ্যবিড়দ্থিত 

জীবনে শোক, দারিজ্র্য, উদ্পীড়ন, নির্বাসন, 

অনশন ইত্যাদি সকল অভিশাপ সহ করতে 
হয়েছিল। সে এক অতি মর্মাস্তিক জীবন:..। 

যৌবনে প্রথম! স্ত্রী সারদাস্থন্দরীর মৃত্যু কবির 
জীবনে এক নিদাকণ আঘাত হেনেছিল। এই 

বিস্থৃত কবি গোবিন্দ দাস ৫৫১ 

দুর্ঘটনার মাত বছর পর কবি দ্বিতীয়বার দ্বার- 
পরিগ্রহ করেন । দ্বিতীয়! পত্বীর নাম, প্রেমদ।- 
স্থন্দরী। কিন্তু ছিতীয়বার দারপরিগ্রহের পরও 

তিনি প্রথমার স্থতি ভূলতে পারেননি । নিম্নোক্ত 

কয়েকটি ছত্রে কবি নিজের শোকাতুর মনের 

অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন : 

'সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেম! উঠিছে পৃবে 
জীবন গগন মধ্যে আমি দীড়াইয়।, 

অপূর্ব সুন্দরী উধা,. অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা, 
পৃথিবীর ছুই প্রান্ত উঠিছে প্রাবিয়া ।*". 

প্রেমদা পল্মার কুলে, কোমল শেফালী ফুলে, 

করিয়া বাসর সজ্জা! ডাকিছে আমায়, 

সারদ। চিলাই? তীরে আমকাঠ দিয়ে শিরে, 

আচল বিছায়ে ভাকে চিতা-বিছানায় ।..", 

[ 'কম্তরী+ ] 

্ত্রীবিয়োগের এক বছর পর কবির ভ্রাত বিয়োগ 
ঘটে; আবার সেই বছরের কয়েক মাসের মধ্যেই 

কবির জীবনে আর-এক শোকের ছায়া নেমে 

আসে। তীর প্রথম! পত্বীর শেষ স্থৃতি মণিকুস্তলা 
হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। 

কৰির একটি কবিতায় এই শোকাম্ুভূতি মর্মস্পর্শী 
ব্ধূপ পেয়েছে £ 

“তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে 

যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে__সারদ! তোমার, 

লও সে স্সেছের বুকে, যাক মেয়ে চিরস্থখে-_- 

এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর ।” 

[ 'কত্তরী” ] 
এছাড়। কৰির প্রথমা কন্যা, সারদার গর্ভজাত 

সন্তান প্রমদার মৃত্যু কবির জীবদ্দশায় ঘটেছিল। 
কৰি গোবিন্দ দাসের জীবনে দ্বিতীয় অভিশাপ, 

_দারিজ্য। দরিদ্রতা হেতু জীবনে তিনি নানা 

ছুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন, নিদারুণ বিপদের 
সম্মুখীন হয়েছেন এবং দিনের পর দিন বিনা 
চিকিৎসায় রোগযস্ত্রণা ভোগ করেছেন। আবার 
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জীবন-লায়াছ্ছে ছুরবস্থার চরমসীমায় উপনীত হয়ে 
অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন । তবে দারিপ্র্য নানা 

সময়ে এবং নানাভাবে তাঁকে বিপর্ধস্ত করলেও, 

তীর চারিজ্রিক বৈশিষ্ট্যকে এতটুকু ম্লান করতে 
পারেনি; বরং দারিক্র্যের খরতাপে কবির জীবন- 

বোধ দীপ্ত ও তেজোময় হয়ে উঠেছিল। এই 
দারিজ্রের খরতাপ তাঁকে ভগবদনিষ্ঠায় প্রণোদিত 
করেছিল । ছুঃখ-শোকের আঘাতে তার অধ্যাত্ব- 

বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হতে স্তর করেছিল। কয়েকটা 
কবিতায় গোবিন্দ ' দাসের ভগবদ্নিষ্ঠা সুব্যক্ত 
হয়েছে £ 

(১) শ্রাবিষ্ণ ভগবান 

দীনবন্ধু করুণ। নিধান 
এ গৃহের গৃহী তিনি এবিশ্ব-মন্দিরে যিনি 

সর্বত্র করেন অধিষ্ঠান ! 
তার পৃজা তার অর্চনায় 
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায় 

রহ রত সেবক সম্ভান'**, 

[ 'নব্যভারত” পন্ত্িকা/বৈশাখ, ১৩১১] 

(২) কলি ধ্বংসের পথে ! সকলি ধ্বংসের পথে। 

ওহে ভগবান হরি, 

দেও হে করুণা করি, 
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে ; 

দেও হে চরণ রাঙ্গা, 

ভীতচিত-ভয়-তাঙ্গা, 

হেযুকুন্দ! হেমুরারে ! হে কুচ কমলাপতে ।,*"" 

[ধ্বংসের পথে+] 
সুচি 

(৩) “নাথ! সাগরে যেমন নদ নদীচয়, 

কেহ কর্দমাক্ত কেহ ত্বর্ণময়, 

: চলিছে জীবন, তেমনি হৃদয় 
তোমাতে মিশিবে, করুণা! নাগর তুমি 1", 

| [ 'আমি তোষার+ ] 

“উদ্বোধধ [৮৭তম বই--স্দ গং 

 ব্যক্তি্জীবনে কৰি বিতিষ্ন ব্যক্তির সেহচ্ছায়ায় 

বেতনভূক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। 

বিস্ভালয়ের শিক্ষক-রূপে ; আবার কখন পঞ্জিকা 

অফিসের কার্ধাধযক্ষ-্ূপে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান 
করেছেন। কিন্ত চাকরির প্রতি তার এতটুকু 

মোহ বা আকধণ ছিল না। জীবনধারণের আর 

কোন উপায় ছিল না৷ বলেই তাকে অপরের দাসত্ব 
করতে হয়েছে । তবে যে কর্মস্থলে তার চারিত্রিক 

আদর্শ ্ষুপ্ন হয়েছে বা! মানসিক স্থের্ঘতা বিশ্থিত 

হয়েছে, তখনি সেখান থেকে' নিজেকে গুটিয়ে 
নিয়েছেন। এর পরিণতি যে কত নিবারণ, 

সেকথা কদাচ ভেবে দেখেননি । শুধু তাই নয়, 

জীবনে নানা ছুঃখকষ্ট সহ করতে হলেও কবি 

বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে রূঢ় প্রতিবাদ করে নিজের 
দুর্ভাগ্যকে অতি সহজে বরণ করে নিয়েছেন। 

অনেকের আখ্যায় এটি তার অব্যবস্থিত চিত্তের 

পরিচায়ক ৷ যদি তাই হয়, তবে এই অব্যবস্থিত 

চিত্ততার মধ্যেই তিনি নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের 

পরিচয় দিয়েছেন। কবিচিত্বের এই স্ধ্চ সবলতা 
বাংলাকাব্যে এক নতুন স্থুর ধ্বনিত করেছে 

'আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মহেন্দ্র যোগ, 

তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়, 

ভেবেছি মরণ মাঝি লইতে আসিবে আজি, 

অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায় 1." 

[“সৌরভ'” পন্ধিকা/কাতিক, ১৩২২ ] 

গোবিন্দ দাসের জীবনে তৃতীয় ও চতুর্থ 

অভিশাপ, -উৎপীড়ন ও নির্বাসন। চাকরি- 

জীবনে কোন অন্তায় অন্থরোধ রক্ষা করতে 

পারেননি বলে কবিকে অশেষ উৎগীড়ন সহ 

করতে হয়। প্রতিপালক হুরচন্দ্র চৌধুরীর একটি 

অন্তায় অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হুলে তাঁকে 

চাকরি ত্যাগ করে তৎকালীন নিব্যতারত' 



আন, ১৬৯২] 

পঞ্জিকার সম্পাদক, দেবীপ্রসক্গ রায় চৌধুরীর 
'আনন্দ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 
সেখান থেকে কিছুদিন মধুপুরে এবং তারপর 

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি 'নব্যভারত” প্রেসের 

কার্ধাধাক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন । এরই ফাকে 

একসময় কলকাতার “বিভা” পত্রিকার প্রকাশক 

এবং সেরপুরে “চারুবার্থী” কাগজের অধ্যক্ষ 

হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। শেষে কয়েকবছর 

ুক্তাগাছার মহারাজ হৃর্ষকাত্ত আচার্ধ চৌধুরীর 
জমিদারিতে নায়েব পদে নিষুক্ত হন; কিন্তু 

অন্থস্থতার কারণে সেই চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 

অগত্য। চাকরির মায়া কাটিয়ে পত্বী প্রেমদার 

পিত্রালয়, ব্রাঙ্মণ-গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু 

করেন। সেখানেও তীর দুর্ভাগ্য ছায়ার মতো 

অন্ুনরণ করেছে । গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোক 
কবির নিধলুষ চরিত্রে মিথ্যা কালিমা! লেপন করে 

জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। 
গোবিন্দ দীস একসময় ভাওয়ালের রাঁজমন্ত্রী 

কালীপ্রসন্ন ঘোষের চক্রান্তে নিজ জন্মভূমি 

( জয়দেবপুর ) হতে নির্বাসিত হন। পরে কালী- 

প্রসন্নের নানা অপকীতি প্রকাশ পায়। তখন 
তাওয়ালের রাজকুমারেরা নিরপরাধ কবিকে 

গ্রামে প্রত্যাবর্তনের অস্থরোধ জানান। দীর্ঘ 
এগার বছর নির্বাসনের পর কবি পুনরায় জন্মভূমির 

কোলে ফিরে আসেন। মাতৃঘম! জন্মভূমির 

বাৎলল্যপুর্ণ মুখচ্ছবি অবলোকন করে তিনি যেন 
মুগ্ধপ্রাণ,_আবেগ-বিহ্বল। নিম্নৌধূত কবিতাটিতে 

কবির ম্বাতৃবন্দন। সার্থক রূপ পেয়েছে £ 
'আমি পরবাসী, 
ওগো শ্যাম। বনভূমি, বিপুল! বিশাল। তুমি, 
কবিত। কল্পনা মৌর তোর চিরদাসী, 
আমি বা বুঝিব কি মা, তোর এ শ্তাম মহিমা, 
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী, 
আম, তাইতে হেথ! আসি | 

1 'নবাভারত' পত্রিকা / বৈশাখ, ১৩১৬ ] 

১২ 

বিশ্বৃতি কৰি গৌধিশচজ দাসি ৫৫৩ 

কবির জীবনে সর্বশেষ অভিশাপ, _অনশন। 
শেষ জীবনে অনশনক্রিষ্ট কবি আধিক সাহায্যের 
আশায় অনেকের শরণাপন্ন হয়েছেন । একসময় 

তিনি ময়মনসিংহের রাজ! জগৎকিশোরের শরণা- 

পন্ন হয়েছিলেন । মহান্থভব রাজা তাকে মৃত্যুকাল 

পর্যস্ত কুড়ি টাকা বৃত্বিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
ভাওয়াল রাজপরিবার থেকেও তিনি মানিক 

চব্বিশ টাকা হিসাবে নিয়মিত সাহায্য পেতেন। 

এছাড়া শ্বগ্রামে তীর কিছু পতৃক সম্পত্তি ছিল। 

যর্দিও উক্ত সম্পত্তি ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালী- 

প্রসন্ন কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, পরে তিনি 

রাজানুগ্রহে ফিরে পেয়েছিলেন । ফলে, তার 

ছুরবস্থার কিছুট। স্থরাহা৷ হয়েছিল? কিন্তু কিছু- 
কালের মধ্যে কয়েকটা বৃত্তি হঠাৎ বন্ধ হয়ে 

যাওয়ায়, কবির জীবনে এক নিদারুণ বিপর্ধয় 

ঘনিয়ে আমে। নিজের এবং পরিবারবর্গের 

ভরণপোষণের ছুশ্ন্তায় তিনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে 
পড়েন। এই ছুশ্স্তায় তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। 
ক্রমশঃ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি কবিতায় 

কবির আক্ষেপ অপার কারুণ্যে বিবৃত হয়েছে : 

“গেলনারে অর্থকষ্ট, হায় কি কপাল-_কি অদৃষ্ট ! 
ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ ছুরাশায় !, 

[ “দিন ফুরায়ে যায়” ] 
তখন থেকেই কবি মৃত্যুর জন্য প্রত্তত 

হচ্ছিলেন। “নব্যভারত” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 

কবিতায় তীর সেই মনোভাব সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে £ 
“দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়! 
মাঝের রবি ডুবছে সীষে, দিনটা গেল বৃথা কাষে, 

এক পা কেবল পড়ে আছে, এক পা দিছি নায়।, 
[ 'নব্যভারত' / জ্যোষ্ট, ১৩১৮ ] 

অতঃপর অনশনক্লিষ্ট কবি নিজের ছুঃখন-দুরশ। 

জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে লিখেছেন £ 
“ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্পে-_- 

তোমরা আমার চিভায় দিবে মঠ? 
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আজ যে আমি উপাস্ করি, 

ন! খেয়ে শ্ুকায়ে মরি, 

হাহাকারে দিবানিশি 

ক্ষুধায় করি ছট্ফট্':.ঃ 

[ নব্ভারত' / শ্রাবণ, ১৩১৮ ] 

উক্ত কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের 

নান। জায়গ। থেকে কিছু কিছু সাহায্য আসতে 

থাকে; কিন্ত সেই সাহায্যের পরিমাণ এতই অল্প 

যে, তাতে কবির জীবনরক্ষা সম্ভবপর হয়নি। 

অর্থাভাবে কয়েকবারই তীর চিকিৎসার ব্যবস্থা 

হয়নি। একবার ঢাকায় কঠিন অন্থখে পড়লে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার 

বহন করেন৷ সুচিকিৎসার ফলে সে-যাত্রায় তীর 

জীবনরক্ষা হয়েছিল। ব্যথাক্ষু্ধ কবি এ সময় 

একটি কবিতায় নিজের মনোবোদপা প্রকাশ করে 

লিখেছেন : 

“কেন বাচালে আমায়-_ 

আমি ভেবেছিম্থু হরি এবার করুণা করি, 

ঘুচাইবে অতাগার  এ-ভবের দায়, 

যত ছুঃখ যত ক্লেশ সকল হইবে শেষ, 

কাদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় |, 

[ “সৌরভ পত্জিক। / কাঁতিক, ১৩২২ ] 

ছন্তরটিতে কবির প্রত্যক্ষ অনুভবের বেদনার 

উন্মধিত কূপ প্রকাশ পেয়েছে । 

কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে হুশ্চিন্ত। ও 

দুর্দশার অন্ত ছিল না। একসময় পন্মাগর্ভে ভার 

গ্রামের বসতবাটা বিলীন হয়ে যায়। ঢাকা শহরে 

একটি বাসগৃছের জন্য সকলের কাছে বন 

আবেদন নিব্দেন করেও কোন সাড়া পাননি । 

উপরস্ধ গ্রামের লামান্য ভূ-সম্পত্তির বকেয়৷ 

খাজন। ঠিক সময়ে দিতে না! পারায় জমিদার 

কর্তৃক নীলাম জারি হয়েছিল । রোগজীর্ণ কবি 

তার অসহায় পরিবারবর্গের কথ! চিন্তা করে এ 

ক্ষুত্র ভূ-সম্পত্তি রক্ষাকল্পে কয়েকজন বিস্তবান 

[৮৭তম বর্ষ-2০ম সংখ্যা 

ভূ-্বামীর শরণাপন্প হয়েছিলেন; কিন্তু সেই 
প্রচেষ্টা তেমন সফল হুয়নি। কবির লেখায় উক্ত 
ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, পাওয়। যায় : 

পল্ায় লইল বাটা না রাখিল ভিটা মাটি, 
না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায় ! 

কি বিজয় অট্টহাসে, গঞজিয়! কাপায়ে আসে, 
আকাশ পাতাল যেন গ্রাসে সমুদরায়।” 

যা 

'গেলেও যম্ের বাড়ী করিবে নীলাম জারি, 
শমনের বাড়ী এর। “শমন” লটকায় ।, 

[ “কেন বাচালে আমায়”, ১৩১৮ ] 
এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কখন অনশনে 

কখন বা অর্ধাশনে এ সময় তাঁকে.দিন কাটাতে 

হয়েছিল । অনিয়ম আর অবহেলায় জীর্ণ 

দেহ ভেঙে পড়েছিল। শেষে সংসারের সকল 

জালা, যন্ত্রণ। থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে ছুঃখদৈন্য- 

ক্রিষ্ট, শোক-জর্জরিত কবি আত্মীয়-্বজনহীন 

অবস্থায় ঢাকা শহরের ৬সতীশচন্দ্র ঘোষের 

বাড়িতে দেহত্যাগ করেন। সেই মর্মান্তিক দিনটি 
ছিল ১৩ আশ্বিন, ১৩২৫। 

গোবিন্দ দাসের জীবন রক্ষার্থে যে-সকল 

মনীষী এবং সহ্বদয় ব্যক্তি অগ্রণী হয়ে যথাসাধ্য 

চেষ্টা করেছিলেন, ত্বাদদের মধ্যে ছিলেন-_ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞন দাশ, বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সতাপতি সারদী- 
চরণ মিত্র, সেরপুরের স্বনামধন্য জমিদার হরচন্র 

চৌধুরী, মুক্তাগাছার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য 

চৌধুরী ও কেশবচন্্র আচার্ষ চৌধুরী, 'নব্যভারত' 
পত্রিকার সম্পা্ক দেবীপ্রসম্ন রায়চৌধুরী, 
“সৌরভ” পত্রিকার সম্পাদক কেদাবুনাথ 

মজুমদার, কবি যতীন্ত্প্রসাদ ভট্টাচার্য (গৌরীপুর) 
ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বন্ত্র, 'সাহিত্য' 

পত্রিকার সম্পাদক স্ুুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং 

আরও অনেকে। 
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স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের কবিতাগ্রস্থগুলির 

মধ্যে রয়েছে--€১) 'প্রন্থন' (১২৬১ বঙ্গাব্দ), 

(২) প্রেম ও ফুল” (১২৯৪), (৩) কিস্তরী” 
(১৩০২), (৪) কৃস্কুম? (১২৯৮), ৫) চন্দন” 
(১৩০৩), (৬) 'ফুলরেণু (১৩০৩), (৭) “বৈজয়ন্তী”, 

(১৩১২), (৮) 'মগের মুলুক" (১৮৯৩), (৯) শোক 
ও সাস্বনা” (১৩১৬) ও (১০) 'শোকোচ্ছ্াস' 
(১৩১৭) । রচনাগুলির মধ্যে মগের মুলুক” এবং 
'ফুলরেণু, ছাড়া আর সকলই গীতিকাব্য । “মগের 

মুলুক' একটি ব্যঙ্গকাব্য । এই কাব্যটি নিয়ে 
কবির বিরুদ্ধে একসময় মামল। দীয়ের হয়েছিল; 

কিন্ত পরে সেই মামল! প্রত্যান্বত হয়েছিল। 
ফুলরেণু রচনাটি কতকগুলি সনেটের সমগ্ি, 

এছাড়া আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করে 

গোবিন্দ দাস স্বকীয় কাব্য-প্রতিভার পরিচয় 

দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে শ্ঘদেশ' ( 'নব্ভারত'/ 
পৌষ, ১৩১৪ ), “কবে মান্থষ মরে গেছে” (“নব্য- 
ভারত'[চৈত্র, ১৩১৭), িপর্দেশ (রচনাকাল, 

বৈশাখ, ১৩১১), তুমি না থাকিলে? (রচনাকাল, 
জ্যেষ্ঠ, ১৩১২ ), 'নৃসিংহ' (রচনাকাল, বৈশাখ, 
১৩১০), “সে কেমন? (রচনাকাল, ফাস্কুন, 

১৩০১), ইত্যার্দি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মৃত্যুর তিন বছর আগে কবি গীতার কয়েকটি 

্সোকের কাব্যান্থবাদ করেছিলেন। উক্ত 

কাব্যাছবাদ হেমচন্দ্র চক্রবতাঁ রচিত 'স্বভাবকবি 

গোবিন্া দাস, গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে । 'আ্যালেন 
হিউম' রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিতা অনুবাদ করে 

তিনি প্রভূত যশোলাভ করেন। 
কবির শেষ কবিতা তত্কালীন “নারায়ণ 

পত্রিকায় (১৩২৫ ) প্রকাশিত হয়েছিল। তার 

অনেক কবিতা এখনও বিভিন্ন সাময়িক পত্্র- 

পত্রিকায় লুকিয়ে আছে। সেগুলির পুর্ণ সংকলন 

আজও সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য গোবিলা দাসের 

কবিকৃতির বিস্তারিত পরিচয় জানতে হলে তাঁর 

বিস্তৃত কবি গোবিন্দচন্্র দাস ৫৫৫ 

সমগ্র রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ মংকলন প্রয়োজন ; 
নচেৎ কবিকল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন সম্ভব নয়। 

কবির প্রথম কবিতা “একদিন রাজকৃষ্ণ রায় 

সম্পাদিত “বীণা” পত্রিকায় (প্রথম বর, কাত্তিক, 

১২৮৫ ) প্রকাশিত হয়েছিল । উক্ত পত্রিকায় তাঁর 
গ্রথম জীবনের অনেকগুলি কবিত! বিভিন্ন সময়ে 

প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি 

কবিত! কোন-কাব্যগ্রস্থেই স্থান পায়নি। এছাড়া 
তৎকালীন আরও কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় 
কবির রচন! বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। 

সেই পত্দিকাগুলির মধ্যে রয়েছে--'নবাভারত”, 

'নবজীবন', সৌরভ" প্রতিভ।” 'মাননী”, নারায়ণ? 
সাহিত্য” “আলোচনা” “আর্ধা কায়স্থ প্রতিভা”, 

“বান্ধব, শ্মিলনী+, প্রকৃতি”, 02০০৪ ৩৬1৩? 

“নবজীবন”, “কৌমুদী” এবং “ভারত মিহির? । 

রচনাগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত কাবাগ্রস্থে 

সংকলিত হয়নি । কবির কিশোর বয়সের রচনা, 

যেগুলি তিনি জয়দেবপুর বিগ্ালয়ের “বিস্তোৎ- 

সাহিনী” সভায় পাঠ করতেন, তার কোন সন্ধান 
পাওয়। যায় না। কিশোর বয়সেই তার কাব্য 

প্রতিভার উন্মেষ এবং এ বয়সেই তিনি তাঁর 

কাব্যলক্ীকে কল্পনার রঙে স্থ্যমাম্ডিত করে 

কাব্যরমিকর্দের শ্রবণপথে কাব্যঝঙ্কারের লহুর 

তুলেছিলেন। ছু:খের বিষয়, সেই কাব্যকলার 
একটি স্বতিও আজ অবশিষ্ট নেই। 

কবি গোবিন্দ দাসের মথাপ্রয়াণের পর বাংলার 

যে কয়েকজন কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, 

তাদের মধ্যে ছিলেন- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ব, জীবেন্র- 

কুমার দত্ত, কুয়ুদচন্্র ভট্টাচার্য, যতীন্তরপ্রসাদ 

ভট্টাচার্য প্রভৃতি । কৰি সত্যেন্্রনাথ লিখেছিলেন : 

“ফুল নীরবে যেমন ঝরে, ৃ 
তেমনি করে মরে গেল কবি, 

চলে গেল মানসধাত্রী, 

প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ; 
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হাওয়া শুধু করলে হাহা, আনমনে হায়; অসহায় অবস্থার মধ্যে ধরাধাম হতে চির বিদায় 

সেই সমাচার লতি নিয়েছেন। চরম ছুরবস্থার মধ্যেও নিঃশঙ্ষচিত্ে 

ছুরে বাশীর সবরের ধার! কেঁপে বারেক উঠল পথ চলেছেন কবি দীর্ঘদিন। এই চলার পথে 
নিমেষ-তরে । অনেকে তার সাহসিকতার প্রতি কটুক্তি করেছে, 

এই ছুনিয়ার একটি কোলে নীতিনিষ্ঠতার প্রতি অবজ্ঞ। করেছে এবং কঠোর 

কাটার বনে জন্মেছিল মে ষে, জীবনসংগ্রামের প্রতি বিদ্রপ করেছে । আবার 
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ভেরায় অনেক সময় ছুঃখদৈন্য কবির পারিবারিক 

কাটার মাল! গলে; জীবনকে বিরক্তিকর করে তুলেছে । তবু জীবনে 

পাতায় চাপ! গন্ধটুকুন পৃবে হাওয়ায় মুহূর্তের জন্যেও নিজের মনুত্ত্বকে অবমাননা 
| বেরুল নীড় ত্যাজে করেননি তিনি। 
পাথর চাপ। রইল কপাল, বার্দলা ক'রে রইল কবির এই মম্ুয্বত্বের বৈভব একদা সকলের 

চোখের জলে । অঙ্কভবকে শ্রদ্ধাবিনত করেছিল,-তার কাবা- 

কবি গোবিন্দ দাস একজন হতভাগ্য কবি। 

আজীবন দারিক্র্ের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনের 

পর দিন জঠরের জালায় অস্থির হয়ে এক অতি 

রচনাগুলি মর্ধাদার আসনে প্রতিষিত হয়েছিল। 

্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের এখানেই অক্ষয় 

সিদ্ধি। 

শ্্রীম ঃ পল ব্রান্টনের চোখে 
অনুবাদক £ অধ্যাপক জ্ীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

বঙগবাসণ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাঁহত্রের প্রান্তন 'বিভাগাঁয় প্রধান। শ্রীরামকৃ্ণ-ভাবালোকে বাংলার 
নাটাসাহিত্য ও মণ্ট তথা নটগর: গিরিশ সম্পকে" প্রথতকণীত" গবেষক । 

ড্র পল ভ্রান:টন প্রথম জীবনে 'ছি'লন সাংবাদিক । সাংবাদিকতার সংঘে তাঁর হধ্ে তুলনামূলক ধমতস্ব। 
দশ'ন ও অতশীগ্ম্িয়তাবাদ সম্পকে আগ্রহ জেগে ওঠে । প্রবল কৌতূহল নিয়ে প্রাচভূমির দেশগৃল ব্যাপক- 
ভাবে পাঁর্রমণ করেন 'তাঁন এবং প্রাচা-ধর্মের মর্মমূলে পেশছ্বার প্রয়াস পান। তারই ফসল তাঁর সংপ্রাসক্ধ 

রচনাগ্যাল ৪ “দ্য সিক্রেট পাথণ'। ''এ মেসেজ মুগ অরহলাচল”, “দ্য কোয়েন্ট অব দি ওভারসেলফ*, **দ্য ইনার 
িয়োলাঁট', “দা ইন্ডিয়ান ফিলোজাফি আযগ্ড মডান" কালচার” প্রভৃতি । 

নিচের অংশাঁট লেখকের “এ সার্চ ইন: সিক্কেট ই্ডিয়া” গ্রল্ধের “এযামং দ। ম্যাঁজাসয়ানস- এযান্ড হোলি 
মেন' অধ্যায় থেকে সংকলিত ও জ্বাধীনভাবে অন্মাদত। এই গ্রন্থাঁটর আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার ফান্ষিস ইয়ং 
হাজব্যান্ড মন্তব্য করেছেন ৪ “'পবিন্র ভারত? (58০:50 10019 )-_ বইটির বথাথ' নাম ...একাঁট দেশ তার 
পাঁবন্রতম সম্পদাটই সংগোপনে রাখতে চায় । একজন [বধেশশীর পক্ষে ইংলন্ডের পাব সম্পদ আবিদ্ফার পহজ 
নয়--ভারতের মঞ্গকেও একথা সমভাবে ত্য । ভারতের পাবঘতম অংপই গোপনণয়তম ।..সেই গৃগ্ত সম্পঙ্গকে 
পাওয়ার জন্য চাই কঠোর অন:ুসজ্ধান--কিচ্তু সেভাবে বারা সেই গম্গদের অনুসন্ধান করে তায়া ঠিকই তার 
খোঁপায় । 'গিঃ রান্টনের সেই দৃঢ় অধাবসায় ছিল, তাই শেষ পর্যচ্ত [তান তার সচ্ধানও পেয়েছেন ।” 

ভারতে এসে ট্েনল্রমণকালে আকাঁদ্মকভাধে এক ভুলোকের হাতে এফাট ঘই ভ্তানটেদের চোখে পড়ল-_ 
শাগ লাইক অবরামকফ*।. কবে যেন কার কাছে শবনোছলেন রামককই ভারতের শেষ খাঁষ-_আধ্যান্বক 
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আতিমান্য।. সব নিয়গ্নকানহন উপেক্ষা করে ভ্রানটেন ভ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমালেন-তাঁর কাছে শবলেন, 

রামের প্রতক্ষ শিবযদের মধ্যে আর মাত দৃতিনজনই জীবিত আছেন। সেই দ:-তিনজনের অনাতঘ 
অশীতিপর বঞ্ধ, কথামৃতকার মাস্টারমশাই। সেই ভদুলোকের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে কলকাতায় 

পেশছে তিনি গেলেন শ্রীম-র সন্ধানে । তাঁর গেই সম্ধান ও পারিণাঁতর বিবরণণতেই রেখে গেছেন অন্তরতম 
ভারতবষের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

"অবশেষে খাস কলকাতায় পৌঁছে শ্রীরাম- 
কুষ্ণের ব্াঁয়ান ভক্ত মাস্টারমশায়ের বাড়ির 
খোজে গেলাম। রাজপথের লাগোয়া খোলা 

উঠান পার হয়ে পেখছলাম পরিকল্পনাহীন একটি 
বড় বাড়ির একসার খাড়াই পিড়ির মুখে। 
অন্ধকার সি'ড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে নিচু দরজা 
দিয়ে একটি ঘরে ঢুকলাম । সমতল ছাদের দিকে 
খোলা একটি ছোট ঘর। ছুর্দিকের দেওয়াল 

ঘেসে দুখানা তক্তপোশ । আলে। আর খানকয়েক 

বই ছাড়া ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। একটি 

যুবক ঘরে ঢুকে তার কর্তার জন্ত একটু অপেক্ষা 
করতে বলল, তিনি তখন নিচের তলায়। 

“দশ মিনিট কাটল । নিচের তলার ঘর থেকে 

কেউ বেরুচ্ছেন_ শব্ধ পেলাম । তখনই মাথার 

মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করলাম--মনে হুল, 
নিচের তলায় কেউ আমার সম্পর্কে মনঃসংযোগ 

করছেন। সি'ড়িতে সেই মা্গষটির পদশব শুনতে 
পাচ্ছি। ধীর পায়ে উঠে তিনি অৰশেষে প্রবেশ 

করলেন ঘরে। কে তিনি সে-কথা বলার 

প্রয়োজনই হুল না-_যেন বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে 

উঠে এলেন এক সম্মানিত ধর্মযাজক- _-রক্তমাংসের 

অবয়ব নিয়ে সামনে এসে দাড়ালেন মোজেসের 

কালের একটি শরীরী আকৃতি । তাঁর রিক্ত- 

কেশ মস্তক, দীর্ঘ শ্বেতশ্ব্র ও শুভ্র গুক্ষ, গম্ভীর 
আকৃতি, আয়ত ভাবগর্ত ছুটি চোখ, আশিবছরের 

পাধিব অস্তিত্বের ভারে ঈষৎ ভাজ ব্বন্ব_ইনি 
মাস্টারমশাই ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না । 

তক্ষপোশের উপর বনে তিনি আমার দিকে 
চোখ ফে্লাপেন। তার প্রশান্ত, গাল্তীরধময় 

উপস্থিতিতে আমি উপলব্ধি করলাম--লঘু 

পরিহাস, হান্তকৌতুক, এমন কি মাঝে মাঝে যে 
রূঢ় সন্দিপ্ধতা ও অন্পষ্ট নাস্তিকতা আমার মন 

আচ্ছন্ন করে-_সে সবের অবকাশ এখানে নেই। 
ঈশ্বরবিশ্বাসে দৃঢ়মূল তার চরিত্র, তীর মহত্ব যেন 
তার আবির্ভাবের মধ্যেই স্ুযুদ্রিত_যা সকলেই 

প্রত্যক্ষ করতে পারে। 

“নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজীতে তিনি আমার 

উদ্দেশে বললেন, “ম্বাগতঃ। 
“কাছে এসে তার তক্তপোশে আমাকে বসতে 

বললেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য তাঁকে 

জানালাম । আমার কথা শেষ হতে তিনি সন্ষেহে 
আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, “এক 

উচ্চতর শক্তি তোমাকে টেনে এনেছে ভারতে । 

এদেশের পবিভ্র মানুষদের সংস্পর্শে এনেছে সেই 

শক্তিই; এর পশ্চাতে আছে একটি উদ্দেশ যা 

ভবিষ্যতে উদ্ঘাটিত হবে। তার জন্য ধৈর্য ধরে 
অপেক্ষা কর। ূ 

“আমাকে আপনার গুরু রামকৃষ্ণ সম্পর্কে 

কিছু বলুন।, 
“*তৃমি এমন বিষয় উত্থাপন করলে য৷ নিয়ে 

বলতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে । প্রায় পঞ্চাশ 

বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু 

তীর পবিভ্র স্বতি কখন আমার্দের পরিত্যাগ 

করতে পারে না। সর্বদা তা আমাদের অন্তরে 

সজীব ও স্থবামিত। যখন আমি তার সাক্ষাৎ 

লাভ করি তখন আমার বয়স ২৭ বছর এবং তার 

জীবনের শেষ গাঁচ বছর কাটিয়েছি তাঁর 

সাঙ্নিধো। তার ফলে আমি আজ পরিবন্তিত 
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সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। সেই দেব-মানব 

রামরুষের এই হল প্রভাব । যার! তাঁকে দেখতে 

গেছে তাদের সকলের উপরই তার এই 

আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বলতে গেলে, 

তিনি যেন তাদের জাছু করেছিলেন-_ মন্্মু্ 

করেছিলেন তিনি। একাস্ত বাস্তববাদী 

মাহযরাঁও, যার] তাঁকে ব্যঙ্গ করার অভিপ্রায় 

নিয়ে গিয়েছিল, সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তারাও স্তব্ধ 

হয়ে গেছে ।' 

“কিছুটা! বিমুঢভাবেই আমি তাকে বাধা 
দিয়েছিলাম, “কিন্ত এ ধরনের মানুষেরা, যারা 

আধ্যাত্সিকতায় বিশ্বাসহীন, কেমন করে সেই 

আধ্যাত্মিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ? 

*শ্মিতহান্তে মাস্টারমশায়ের ওষ্ঠপ্রান্ত নড়ে 

উঠল। তিনি বললেন, “দুজন লঙ্ক! চিবিয়েছে। 

তার মধ্যে একজন বন্তবটির নাম জানে না 

হয়তো কখন চোখেও দেখেনি । অন্তঙ্জন বস্তটির 

সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত এবং দেখেই চিনতে 

পেরেছে। দুজনের কাছেই কি এর ম্বাদট। 

একই রকম হবে না? ছুজনের মুখই কি 

লমানভাবে জলে যাবে না? একইভাবে 

রামের আধ্যাত্মিকতার মহত্ব বস্তবাদীর 

আস্বাদনেও বাধা হয়ে ওঠেনি আধ্যাত্মিকতার 

যে প্রেরণ! তাঁর থেকে কিচ্ছুরিত হত তার স্পর্শ 

থেকে তারাও বঞ্চিত হত না।” 

“তাহলে তিনি সত্যই আধ্যাত্মিক মহামানব ।? 

“ই1।। আমার জ্ঞান-বিশ্বাসে তার থেকেও 

বেশি। রামকৃষচ ছিলেন সরল মান্য-_-অজ্জ এবং 

বিষ্ভাহীন। তিনি এতই অজ্ঞ যে নিজের নাম 

পর্ধন্ত মই করতে পারতেন না, একখানা চিঠি 

লেখা তো দুরের কথা!। তিনি চেহারায় সরল 

মান্ষ-_জীবনযাজ্জায় সরলতর | তা সত্বেও তিনি 

মে সময়কার ভারতবধের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত 

মান্য । জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টতঙ্গী আজ 

[৮৭তম বর্ষ--০ম লংখ্যা 

এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মান্কুষের আঙ্ুগত্য লাভ 
করেছেন। তীর! রামকষের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক- 

তার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন । রাম- 

কৃষ্ণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন- অহঙ্কার) সম্পদ, 

র্ব্ষ, এহিক সম্মান প্রতিষ্ঠা মৃগ্যহীন। এই তুচ্ছ- 

ৰপ্তই মায়ান্বরূপ যা মানুষকে বিভ্রাস্ত করে। 

আহা! সেই অপরূপ দিনগুলি! প্রায়ই তিনি 

সমাধিতে ডুবে যেতেন_-তখন এমনই জ্যোতির 

বিচ্ছুরণ হুত যে, আমরা যারা তাকে ঘিরে 

থাকতাম, উপলব্ধি করতাম তিনি মান্গুষ নন, শ্বয়ং 

ঈশ্বর । আরও বিদ্ময়ের কথা, ম্পর্শমাত্জরেই তিনি 

যে কোনও তক্তকে পৌছে দিতে পারতেন সেই 

অমৃতলৌকে। সে-অবস্থায় তারা গভীর ঈশ্বব- 

রহস্য প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উপলব্ধি করতে পারত। 

নেযাক। আমাকে কেমন করে তিনি প্রভাবিত 

করলেন সেই কথা৷ বলি। 

"আমার পড়াগ্তনে৷ পাশ্চাত্য ধরনে । বুদ্ধি- 

বাদের অহঙ্কারে আমার মাথা তখন পূর্ণ। 

কলকাতার কলেজে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী 

সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাষ্ট্ীর অর্থনীতির (পলিটি- 

ক্যাল ইকনমি) অধ্যাপকরূপে কাজ করেছি। 

রামরুষ্ণ তখন কলকাত| থেকে মাত্র কয়েক মাইল 

দূরে গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বাস করেন 

বসম্তকালের একটি দিনে সেখানে গিয়ে তাবে 

পেলাম। সে এক অবিস্মরণীয় দিন ।_-শুনলাঃ 

তার আপন অভিজ্ঞতালন্ধ আধ্যাত্মিক চিন্তার 

সহজ প্রকাশ । আমি তর্ক করার একটা ক্ষী 

প্রচেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা 

পবিত্র সান্নিধ্যে ষেন বাকৃ-রহিত হয়ে গেলাম 

সে-্রভাব এত গভীর যে, কথায় প্রকাশ কর 

যায় না। সেই সরল, বিনীত মানুষটিকে ছে 

থাক। সম্ভব হল না--বারবার যেতে আব 

করলাম । একদিন তিনি সকৌতুকে বলবেন 

*একট। ময়ুরকে একদিন ৪টার সময় আফি' 
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থাইয়েছিল। পরদিন আবার ঠিক সেই সময় 
এসে হাজির । আফিমের নেশায়_-আর একটু 

পাওয়ার লোভে ।” সাঙ্কেতিকভাবে হলেও 

কথাটা খুব সত্যি। রামকষ্জ-সানিধ্যে আমি যে 

চরম আনন্দের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তা 

আর কোথাও পাইনি। স্তরাং ঘন ঘন যে 

সেখানে যাব, তার মধ্যে আর আশ্চর্য কি! 

এইভাবেই নিছক দর্শক নয়, তার অন্তরঙ্গ ভক্ত- 

মণ্ডলীর একজন হয়ে গেলাম। একদিন ঠাকুর 
আমাকে বললেন, “তোমার চোখ, কপাল আর 

মুখে আমি যোগীর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। 

সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মনটি বেঁধে রাখবে 

ঈশ্বরে | স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা! সকলের সঙ্গে থাকবে 
--আপনজনের মতো তাদের সেবা করবে। 

জগতে সব কাজ করবে কিন্তু মনটিকে ফেলে 
রাখবে তার কাছে।” 

“তাই, রামকষ্জের তিরোভাবের পর যখন 

তার অনেক শিষ্য স্বেচ্ছায় সংসারত্যাগ করে 

সন্ন্যাসগ্রহণ করল এবং ভারতের সর্বআ রাম- 

কষ্ণের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগে প্রস্তত হল 

তখনও আমি আমার পেশ। ছাড়লাম না । শিক্ষা- 

দানের কাজই চালিয়ে যেতে লাগলাম। তা 

সত্বেও, সংসারে থেকে সংসারের বাইরে থাকার 

সঙ্কল্পে আমি এতই দৃঢ় ছিলাম যে, অনেকদিন 

গভীর. রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে শহরের গৃহহীন 
ভিখারীদের সঙ্গে সিনেট হাউসের চাতালে নিদ্রা 

যেতাম । এইভাবে, সাময়িক হলেও, আমি 

অনুভব করতাম, আমি একজন রিক্ত মানুষ | 

“ “রামকৃষ্ণ চলে গেছেন কিন্ত আজ তুমি সারা 
ভারতেই দেখতে পাবে, তার প্রথম শিষ্যদের 

অনুপ্রেরণায় (ছুঃখের কথা, তাদের মধ্যে অনেকেই 

আজ তিরোহিত) নম্বাজসেবা, স্বদেশপ্রেম, 

চিকিৎসা ও শিক্ষার কাজ চলেছে। কিন্তয৷ 

তুমি সহজ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতে পারবে ন৷ তা 

শ্রম : পল ত্রান্টনের চোখে 86৯ 

হল সেই বিশ্ময়কর মানষটির সংস্পর্শে কত হৃদয়, 

কত জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে । এর কারণ 
তার ভাবধারা শিষ্ক পরম্পরায় বাহিত হুচ্ছে এবং 
সেই শিহার। তাদের সাধ্যমত প্রচার করে চলেছে। 

আমার সৌভাগ্য, আমি তার অনেক বাণী 
ংলায় লিখে নিয়েছিলাম-_সেগুলির মুদ্রিতপাঠ 

আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে পৌছেছে । তার 
অন্ুবাদও ছড়িয়েছে দেশের অন্তান্ত জায়গায় । 
স্থতরাং তুমি বুঝতে পারছ, রামকঞ্জের প্রভাব 
কিভাবে তীর সাক্ষাৎ শিশ্তমগ্ডলীর সীম! অতিক্রম 
করে ব্যাপকতা লাভ করেছে ।, 

“মাস্টারমশাই তার দীর্ঘ আলাপ শেষ করে 

স্তব্ূতায় ডুবে গেলে আমি যেন ভেসে গেলাম 
এশিয়া-মাইনরের সেই ক্ষুদ্র রাজাটিতে-__যেখানে 

ইসরাইলের সন্তানের! ভাগ্যের কঠিন পীড়ন থেকে 
সাময়িকভাবে মুক্তি পায়। তাদের মধ্যে দেখলাম 

মাস্টারমশাইকে পরম-শ্রদ্ধেয় প্রফেটরূপে--তার 
জনগণের কাছে কথা বলছেন। তার মহত্ব, 

সাধুত্ব, সদ্দাচার, ধর্মপ্রাণতা ও নিষ্ঠা স্বতংস্বচ্ছ। 

বিবেকের কণ্ঠস্বর যিনি আনতমস্তকে দীর্ঘদিন ধরে 
গ্রহণ করেছেন-এমনি আর্ধমধাদায় তিনি 
প্রতিষ্ঠিত। 

“আমি অর্ধন্ষুট কে বললাম, "যে মান্য 
কেবলমাত্র বিশ্বাসে বাঁচতে পারে না, যে মানুষ 

বুদ্ধি ও কার্ধকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, 
জানি না, রাষরুষণ তার সম্পর্কে কি বলবেন ।, 

“তিনি তার্দের বলবেন প্রার্থনা করতে। 

প্রার্থনা একটা বিপুল শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং 

প্রার্থনা করেছিলেন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞান্থ মাল্ষের 

জন্ধ এবং তারপরেই তাদের আগমন শুরু হয় 

যার। পরে তার ভক্ত ও শিল্ত হয়েছিল ।” 

“কিন্ক যে কখনও প্রার্থন। করেনি? তার 

কি হবে? 

“ প্রার্থনাই শেষ কথ! । মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ 
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সম্পদ । বুদ্ধি যেখানে পরাজিত- প্রীর্থনাই 
সেখানে সহায় ।, | 

“বিনীত নিবেন করলাম আমি, “কিন্ত যদি 

এমন কেউ আপনার কাছে এসে বলেন যে, 

প্রার্থনা তার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না. 

তীর প্রতি আপনার পরামর্শ কি হবে ? 

"আমি তাঁকে বলব প্রকৃত সাধুসঙ্গ করতে । 

ধাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে-_এইরকম 
সাধুদের সান্নিধ্যে বারবার আলতে । বারবার 
তাদের সংম্পর্শ অভ্তরস্থিতি অবিকশিত 
আধ্যাত্মিকতা উদ্মোচনের সহায়ক হবে। উচ্চ- 

কোটির মানুষই আমাদের মন ও ইচ্ছাকে দৈবী- 
শক্তির দিকে পরিবতিত করতে পারেন। 
সর্বোপরি তীরা আধ্যাত্মিক জীবনের বাসনাকে 

জাগিয়ে তুলতে পারেন। তাই তাদের সন্নিধি 
প্রথম পদক্ষেপ ছিদাবে অত্যন্ত মূল্যবান । রাম- 
কষ প্রায়ই বিশেষভাবে বলতেন এই কথা 1, 

“এইভাবেই আমাদের আলোচন। ছিল পবিভ্ত 

ও উচ্চমার্গের । সেই সর্বময় সনাতন ঈশ্বর ভিন্ন 
ষে মাস্থৃষের শাস্তির আর কোন পথ নেই__এই 

ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। সার! সন্ধ্যা 
কত লোক আসত তাঁর কাছে--সেই ছোট 

ঘরখানি একসময় পূর্ণ হয়ে যেত। তারা সবাই 
তীর শিষ্ত। রাতের দিকেই আসত তারা। 

মি'ড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে শুনত গুরুর ক-উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ। 

“কিছুদিনের জন্য আমিও যোগ দিয়েছি তাদের 

সঙ্গে। রাতের পর রাত আমি উপস্থিত হয়েছি। 
ভীর পবিভ্র কথাগুলির চেয়ে তার উপস্থিতির 

আধ্যাত্মিক কুর্বকিরণে অবগাহনের জনই আমার 

আকধন ছিল বেশি। তাঁকে ঘিরে পরিবেশটি 

ছিল কোমল, জিঞ্$জ, মাধুর্ধময়। নিজের মধ্যে 

তিনি ষে পরমশাস্তি পেয়েছিলেন ত1 হুম্পষ্টভাবে 

বিজ্কুরিত হছত। তীর বাণী হয়তো কখন কখন 

রঃ 
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তুলে যাই--ভূলতে পারি না সেই উদার মহৎ 
বাক্তিত্ব। যে আকর্ণ তাকে বারবার টেনে 

নিয়ে গেছে রামকৃষ্ণের কাছে, সেই আকর্ধণেই 
আমাকে নিয়ে গেছে তার কাছে--আমার 

উপরে 'শিস্ের আকর্ষণ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই 
বুঝতে পারি তীর গুরুর আকর্ষণ ও প্রভাব কত- 

খানি দুর্বার ছিল। 

“অবশেষে শেষ সন্ধ্যা এল। তক্তপোশে তার 
পাশে বসে আলোচনার আনন্দে ভূলে গেছি কখন 
কিভাবে আমাদের সমক্ন কেটে গেছে। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কেটেছে--আমাদের কথা চলেছে 
অব্যাহতভাবে । এবার তার সমাপ্তি। সেই 
মহান আচার্ধ আমার হাতটি ধরে ফিরে গেলেন 
তীর বাড়ির সমতল ছাদের উপর । সেখানে পূর্ণ- 
ঠাদদের আলোয় দেখলাম টবে হাড়িতে চারাগাছ- 
গুলি স্থবিন্তস্তভাবে গোলাকার সাজানো । নিচে 
শহুর কলকাতার গৃহাত্যন্তরের আলোকমালা। 

"উদ্ভাসিত পূর্ণচন্দ্র। মাস্টারমশাই একবার 
ার্দের দিকে দেখালেন, তারপর নীরব প্রার্থনায় 
ডুবে গেলেন। আমি ধীরভাবে অপেক্ষা করে 
রইলাম। প্রার্থনা শেষে তিনি আশীর্বাদের 
ভঙ্গীতে হাত তুলে শাস্তভাবে আমার মস্তক স্পর্শ 
করলেন। 

“আমি ধর্মজগতের মানুষ নই, তবু এই 
দেবদূতের মতে। মানুষটির কাছে বিনত হলাম। 
কয়েকমুহূর্ত পরে তিনি মৃছুত্বরে বললেন, আমার 
কাজ শেষ হয়ে এসেছে । ঈশ্বর এই শরীরটাকে 
যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তা প্রায় শেষ। যাবার 
আগে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।, 

“বিম্ময়করভাবে তিনি আমাকে আলোড়িত 
করেছেন। সে-রাতে ঘুমের চি্ত। বিসর্জন দিয়ে 
পথে পথে ঘুরতে লাগলাম । অবশেষে পৌঁছলাম 
একটি মসজিদের সামনে শুনতে পেলাম, মধ্য- 
রাতের নৈঃশব্য ভেদ করে স্থুগন্ভীর ঈশ্বরত্ততি- 
ধ্বনি--আল্ল] হো আকবর-_-ঈীশ্বর মহান । আমি 
অনুভব করলাম, যে বৌদ্ধিক অবিশ্বাস আমাকে 
আচ্ছন্ন করে রেখেছে ত৷ থেকে মুক্ত করে সহজ 
বিশ্বাসের জীবনে আমাকে উত্তীর্ণ করতে পারেন 
একজনই-_-মাস্টারমশীহই ।” 



“ঘা সুপর্ণ।, 
ভক্গর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 

ইংরেজ বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিত্বাবদ্যালয়। 

মান্ষের জীবনের ছুটি দিক, _কেন্ত্রান্গগ ও 
কেন্দ্রীতিগ ; একটিতে ঘরে ফেরা আর একটিতে 

ঘর ছাড়া; একটিতে নীড়ের ছোট গণ্তীর মধ্যে 

নিজেকে গুটিয়ে রাখা, আর একটিতে আকাশের 
ব্যাণ্তিতে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। শুধু প্রথমটা 
নিয়ে মানুষ কোনদিন শাস্তি পায়নি, তাই সে 

বারংবার দ্বিতীয়টির দিকে ঝু'কেছে। মান্ছষের 

সম্তার ছুটি দিক তাকে সব সময় ছুটি বিপরীত 

গন্তব্যের অভিমুখে টানছে । অনেকেই এই নীড় 

ও আকাশের দোটানায় ম্বাভাবিকভাঁবে 

দিশাহারা । স্বার্থের সংকীর্ণত। থেকে বিশ্বপ্রেমের 

বিশালতায় উত্তরণ তাদের কাছে সহজসাধ্য নয়। 

এই উত্তরণ মানুষের নবজন্মের সুচনা করে, 
কীট্ষের ভাষায় ৫5108 1000 116” ১ প্রকৃত 

অর্থে মানুষ ছবিজত্বে উন্নীত হয়। পাখির জীবনে 

যে-ছিজত্ব দৈহিক, মানুষের জীবনে সে-ছিজত্ব 
আধ্যাত্মিক । পাখি মানুষের ঘরবাধার প্রবণতার 

যেমন মূর্ত প্রতীক, তেমনই প্রতীক তার আত্মিক 
অতীপ্মার | ক্কাইলার্ক-পাখির মধ্যে ওয়র্ডসোয়র্থ 
এই ছুই দিকের সমন্বয় মুড হয়ে উঠতে দেখেছেন, 
109 0011) 101001650 0011009 ০ 1)69910 

৪0৫ 1)0200 ৷ শেলির স্কাইলার্ক শুধু নভোচারী, 

মাটির মায়। কাটিয়ে সে উড়ে চলে ভধ্ব থেকে 

উত্তর লোকে, তূর্ভুবঃ স্বঃ। সে স্বাধীনতা! ও 
দুঃসা হনের প্রতীক, সে প্রতীক স্থদূরের পিক়্াসার | 
চু] 198118180 বনহংস-সম্পর্কে যা লিখেছেন 

সেটা শেলির ক্কাইলার্ক-সম্পর্কেও প্রযোজ্য : 
50০ 09 005 591601255০1 18180011090 

1009181686 17091120109 8110 018120 1861. 

৩13 09০ 5৩810128204. 005 ৫1৩810, 00৩ 

১২ 

86810) 200 (35 ৬010৫61) 105 806606:6 

(0০0% 810 006 5/11)0১8-51111 106. 

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, দর্শনে, 

ধর্মশান্ত্রে পাখির প্রতীক ও চিন্রকল্প বারবার 

এসেছে । নরওয়ের নাট্যকার হেন্রিক্ ইবসেনের 
9৩ 11৫ 100০ মর্মস্পর্শী নাটক এবং সেটা 

উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও তার ভাবধারা 
ও সুর বিশশতকী। একজন প্রখ্যাত চিত্র- 

পরিচালক একটি জার্মান চলচ্চিত্রে এনাটকের যে 

অসাধারণ রূপায়ণ করেছেন--তাতে পাখির 

প্রতীকটি অবিন্মরণীয় হয়ে উঠেছে। 

খথেদের একটি বিখ্যাত শ্লোক ( ১/১৬৪।২০) 

ুগ্তকোপনিষদে (৩।১।১) ও অন্তত্র উদ্ধৃত হয়েছে : 
বা স্ুপর্ণা সযুজ৷ সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

তয়োরন্যঃ পিগ্লং স্বাদ্বত্তযনশ্নরন্টোহভিচা কশীতি ॥ 

স্বামী গল্ভীরানন্দ-সম্পার্দিত 'উপনিষৎ গ্রস্থাবলী”, 

প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৫) এর 

অন্থবাদ এইভাবে করা হয়েছে £ 

সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি 

পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়। রহিয়াছে । 
উহাদের মধ্যে একটি স্বাহু ফল তক্ষণ করে, 

অপরটি ভক্ষণ ন। করিয়৷ দর্শন করে ।” 

'সখায়া”শব্দের সমান নামধারী অন্থবাদ 

কোন কোন নাধারণ পাঠকের কাছে ম্পষ্ট- 

ভাবে বোধগম্য না হতে পারে । এই ছুই পাখি 

পরদ্পরের সখা, তার মেক্্রীর অচ্ছেস্ত বন্ধনে 

আবদ্ধ। ৬/11901-এর ইংরেজী অনুবাদ 4000881 

191009 কিংবা 011811)-এর 01 স10 

০০198৪9 ০1 11610051887; এ-বিষয়ে আমাদের 

দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। , 



৫২ 

টীকাকারেরা সাধারণত এই দুই পাখিকে 

যথাক্রমে জীবাতা। ও পরমাত্মা-কূপে ব্যাখ্যা 

করেন। বর্তমান লেখকের ধারণা, এই ছুই পাখি 
মানুষের ব্যক্তিজীবনের ছেত সত্তার স্বরূপ। 

(/, 8. ৩৪৫৪, ঘিনি উপনিষদের অনুরাগী 

পাঠক এবং অঙ্থবাদকও ছিলেন, তীর 
18528116810) কবিতার তৃতীয় স্ভবকে যখন 

পাখিদের এনেছেন, তখন হয়তো! এই প্লোকটি 
তার ম্মরণে ছিল।) প্রথম পাখিটি মানুষের 

পাধিব সা, ৭01 10৩ 680 6৪9) তাকে 

অনিত্য ভোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় 

পাখিটি মানের আধ্যাত্মিক সভা, বাইবেলে 
যাকে 40৩ 065 2081), (1)6 1168%91010 1881), 

বলা হয়েছে,তাঁকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। 

( অবশ্ত আধ্যাত্মিক সত্তাকে পরমাআ-র্ূপে কল্পনা 

করতেও কোন বাধা নেই।) ত্যাগের ছারা 

ভোগ শাশ্বত ভোগ, জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য, 

মাছষের মহত্ম বৃত্তি। এই বৃত্বির কথাই 
রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রিয় ঈশোপনিষদের প্রথম 
ঙ্লোকে বলা হয়েছে, “তেন ত্যক্তেন তুঞ্জীথা?। 
“ভক্ষণ না করিয় দর্শন করা” এবং ত্যাগের 

দ্বার ভোগ করা” স্পষ্টতই সমার্থক । এই ত্যাগ 

হচ্ছে নিজের ইচ্ছাশক্তির বিসর্জন, রমণ-মহি 
যাকে বলেছেন “অহংকে মুছে ফেলা'। এই 

কথাই রবীন্দ্রনাথের গানে ঝংকৃত হয়েছে__ 
“তোমারি ইচ্ছা করে! হে পূর্ণ আমার জীবন- 

মাঝে” । আমর সাধারণ মান্ষ সব-সময় শুধু 

চেয়ে চলেছি, শুধু পাওয়ার জন্য ব্যস্ত। বহু 

বাসনায় প্রাণপণে চাইছি । এর ফলে আমাদের 

শক্তি অবিরত ক্ষয় করছি নির্বোধের মতো, 
ও়ুর্ডসোয়র্৫থ যাকে বলেছেন, 8০৮0৪ 50৫ 

৪680176) ০ 195 ৪965 ০0: 1০৬৩9, । 

নিজের হ্বত্থ, নিজের অধিকার, নিজের মালিকান। 
-এই-সব নিয়ে শুধু আপনাকে ধিরে পলে পলে 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৯ম সংখ্যা 

ঘুরে মরছি। যে-ুহূর্তে আমরা সংসারের 

অনিত্যত৷ বুঝতে পারব, তার আসক্তির বন্ধন 
কাটাতে পারব, সেই মুহূর্তে আমরা যুক্তি পাব। 

তখনই আমর] সংসারকে সার্থকভাবে ভোগ 

করতে সমর্থ হব। যদি আমরা উপলব্ধি করতে 
পারি যে, এক এঁশী শক্তি সর্বভূতে সর্বস্তরে 
পরিব্যাপ্ত, তখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য 
আমাদের আর কোনও মোহ থাকবে না। 

অবিষ্তার অন্ধকার কিন্তু এই পরম সত্যকে 

আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে দেয় না । “তমসো মা 
জ্যোতির্গময় আকুতির মধ্যে যে প্রার্থনা ধ্বনিত 

হয়েছে সেটা এই অজ্ঞতার আধার দুর করার 
জন্ত। অন্তণিহিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারলে 
বাইরের মিথ্যা আবরণ বা 49810150 %৩11-এর 

জন্য ব্যাকুলত। থাকবে না, তখন হ্বদয়ঙ্ষম হবে 
শেলির 4৫০০৪1০-এর এই পঙ্.ক্তিগুলির প্রকৃত 
তাৎপর্য : 

ভু1৩ 0109 151009109) 006 1081 ০1)91180 

8190 70889 ; 

চ358%60+9 1181) (015৬9: 81)11869, 

40810795 81)900ভ5 9, 

[১16, 11106 ৪, ৫0706 ০01 1019199-০091085৫ 

8185, 
9191159 0)5 10105 190181005 ০1170511010, 

01001 19680) 081020159 16 10 70881061005, 

যেটা ইন্রিয়ন্থখকর সেটা প্রেয়। আর যেটা 

কল্যাণকর এবং মোক্ষের সাধনবিষ্তা, সেটা শ্রেয় । 

“ছা স্থপর্ণা+র প্রথম পাথিটিকে আমর প্রেয়ের 

উপাসক-রূপে গণ্য করতে পারি, আর দ্বিতীয় 

পাথিটিকে শ্রেয়ের সাধক-বূপে। পাখি ছুটি 

যেরকম পরম্পর সংযুক্ত, প্রেয় ও শ্রেয় সেইভাবে 

মানুষের জীবনে ওতপ্রোত । কঠোপনিষদের প্রথম 
অধ্যায়ের ছ্িতীয়বন্লীর প্রথম ক্লোকে আমরা পাই; 

অন্যক্কবেয়োৎন্যহৃতৈব প্রেয়- 
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

তয়োঃ শ্রেয় আদঘানন্ত সাধু তবতি 
হীয়তেহরাদ, য উ প্রেয়ো বৃশীতে ॥ 

স্বর্গত অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় তার 

নক্ষত্রমালা'-পুস্তিকায় ক্লোকটির ব্যাখ্যা এই- 
ভাবে করেছেন £ 

'যাহা পরিণামে হিতকর তাহ। শ্রেয়:, আর 
যাহা আপাতমধুর তাহা! প্রেয়ঃ ৷ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ 
পরম্পর ভিন্ন, তাহাদের উদ্দেশ্তও ভিন্ন, ফলও 

ভিন্ন। এই শ্রেয়: ও প্রেয়;ঃ উভয়েই মান্ষের 
চিত্ত আকর্ষণ করে। যিনি এই দুইটির মধ্যে 

শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন তীহার মঙ্গল হয়, আর 

ধিনি প্রেয়ঃকে বরণ করেন তিনি মঙ্ধলের পথ 

হইতে আর হন ।» দার্শনিক প্লেটোর 2)9০৫£9৪- 

এ (237 ) কয়েকটি ছত্র আছে যেখানে একই 

ভাবধার। প্রবাহিত 

“আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছুটি নিয়ামক 
নীতি রয়েছে। সেগুলি যেদিকেই আমাদের 

নিয়ে যাক না কেন, আমরা তাদের নির্দেশ 

অস্থসরণ করি । এদের একটি হচ্ছে স্থখভোগের 

নরেজ্পুরে ভীরামকষ্*-মঙ্গির €৬৩ 

অস্তনিহিত প্রবৃত্তি, অন্তটি আহত বিচারবোধ যার 
অভিলাষ উৎকর্ষের দিকে । এই ছুটি নীতি 
আবার কখন স্বৃসমঞ্জস অবস্থায় থাকে, কখনও 

বা আমাদের অস্তরে এদের সংঘধ বাধে এবং 

কখন এটি কখন অন্যটি জয়ী হয় ।, 

প্লেটা-কধিত এই নীতি ছুটিকে স্বচ্ছন্দে 

কঠোপনিষদ্বণিত প্রেয়োমার্গ ও শ্রেয়োমার্গের 

সঙ্গে তুলনা করা চলে। 
রামকঞষ্জদেব 'কীচা-আমি” ও পাকা-আমির 

কথা বলেছেন। কাচা-আমি প্রথম পাখি, 

“বাহু ফলের” দিকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ। পাক।- 
আমি নিরাঁসক্ত; সে নিরপেক্ষ দর্শকের চোখ 

নিয়ে বিশ্বরূপের খেলাঘরে জীবনের খেলা দেখে 

খুশি, ছিতীয় পাখিটি যেমন ফল দেখেই পরিতৃপ্ত । 
তার আনন্দের সঙ্গে আমর তুলন! করতে পারি 
[0০:509৪-এর ০9৩ হাথ) [9/01৪- 

কাব্যের ছিতীয় অধ্যায়ের প্রারভ্ভে বণিত নিরাপদ- 
সত্যের তীরে অবস্থিত সেই দর্শকের অনুভূতির 
যে মিথ্যার সমুদ্রে হাবুডুবুখাওয়া লোকদের 
নিরাসক্তভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে । 

নরেক্জপুরে শ্রীরামক্ণ-মন্দির 
রী্নীলকুমার পাল 

নরেল্র্পুর মামকৃফ [মশন আশ্রমে সদ্য-উল্বাটিত শ্রীরামকফ-মাঁচ্ঘরের স্থাপতয ইীতিমযোই বহুজনের 
বিমুপ্ধ দৃদ্টিকে আকর্ষণ করেছে। বর্তমান 1নবচ্ধের লেখক সেই মাঁচ্দরের মুখ্য রূপকার 

ইদাননংকালের প্রখ্যাত ভাম্কর ও শিষ্পী। 

সমবেতভাবে একত্র বমে উপাসনার গৃহ 
আর পৃজামন্দিরকে এক করে মিলিয়ে বেলুড় মঠে 
নিমিত ঠাকুর শ্রীরামরষ্ণের মন্দির ভারতবধধের 
আধুনিক মন্দির-স্থাপত্যে প্রয়োজনের দিক ও 
সেই সঙ্গে সৌন্দর্ধের দিক দিয়ে এক নতুন ও 

সার্থক স্থা। স্বয়ং স্বামীজীর পরিকল্পনার আদর্শে 
এর প্ল্যানিং” হয়েছিল। মন্দিরের এই *্টাইপ*কে 
লোকে গ্রহণ করেছে, তাই চারিদিকে এর 
অন্করণ-চেষ্টাও চলছে। নরেন্ত্রপুর আশ্রমের এই 

মন্দিরেও উল্লিখিত ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ পৃজামণ্ডপ ও নাটমগ্ুপ এক করে এর 

স্থাপত্যর্ূপ গঠন করা হয়েছে। শুধু শিল্প-রূপ 
এর আলাদা । বাংলার গ্রামের দোচাল। 

আর চারচালা এবং কাঠের কাজ মনে 

রেখে কংক্রীটের এই স্থাপত্য । বিশেষ করে, 

কাষারপুকুরে ঠাকুরের মাটির ঘরখানির মায়! 
এই মন্দিরের মধ্যমণি । এবং এর রূপকল্পনার 

প্রেরণা । 



মলির 
ডর প্রণবরজন ঘোষ 

কাঁগফাতা 'বিত্যাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক । বাঁশষ্ট প্রাধাজ্ধক ও কাঁধ । ধর্তগান রচনার 

পটভাঁিকা-স্নয়েলুপররে শ্রীযামকফ-মাজদর | 

মনির ঈশ্বর ও মানুষের সংযোগ-সেতু। 

অনস্ভ আকাশের উদ্দেশে সমুখিত যুক্তকর 

উর্ধ্বসুখী প্রণাম । গৃঢ়তম প্রার্থনার শিলায়িত 
গ্রতীক। 

অন্তরের অন্তরে আছেন আত্মা । গুহাহিত 

নিভৃতে অনির্বাণ । এই মন্দিরের মাধ্যমে তিনি 

যুক্ত হলেন বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। অনস্ত আর 
সাস্ত- _আপাতদৃষ্ট এ পার্থক্য মন্দিরের শীধচূড়া 

থেকে শেষ মোপান অবধি নিজেদের পরম এঁক্য 
ঘোষণা করলে। 

তিনি ছিলেন, তিনি এলেন, তিনি যুগে যুগে 

ফিরে ফিবে আসবেন--এই সত্যটি বারবার 

বেজে চলেছে মন্দিরের সর্ব অঙ্গে, খর্ব 

অলহ্করণে। 

বাক্য-মনের অতীতকে আমরা ম্পর্শ করতে 

চেয়েছি। তাই তো৷ কবিতা শিল্প, মন্ত্র, সুর, 

ছবি, ভান্বর্য স্থাপত্য ; তাই তো ধৃপ, দীপ, শঙ্খ, 
পুষ্প, প্রার্থনা । ভোরের মঙ্গলারতি, মানসে ও 
উপচারে নিত্যপৃজা, সন্ধ্যার প্রদীপ, শীতল ও 

শয়ন । 

উদ্ভাসিত তিনি পটে, প্রতীকে, বিগ্রহে, 
চিন্রমালায় ; বঙ্গিম-রেখায়িত নানান আলপনায়, 

এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায়, দি, সৌম্য 
বর্ণন্ৃষমায়। তৈরে থেকে বাগেঞ্রী অবধি তার 
অনাহুতধ্বনিকে আভাসিত করে চলে সানাই। 

তার সব রংপরংই মূল স্থরধ্ধনির নানান 
প্রতিরূপ। 

ধিনি পৃজানী, তার পূজায় কখন এসে মিশে 
যায় সব তক্কের হাদয়। যাবা মন্দিরে সমবেত। 

স্মরণরত, যাদের সমন্ত দিনটি এক অখণ্ড পুজার 
ছন্দে আবতিত--দকলের সব পুঁজ! কখন এক- 
জনের পূজায় রূপাস্তরিত হতে থাকে । আর 
পূজারী কখন দেবতায় মিশে যায়! দেবতা 
পরিব্যাণ্ড সমস্ত মন্দিরে | 

তিমি তো পুজারীই ছিলেন-_-আমাদের 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্জ ! দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পৃজাময় 
ভবতারিণীমন্দির আর একরূপে ফিরে এল 

গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় মঠের মন্দিরে । জগতের 
মাকে যিনি জাগিয়েছিলেন, তিনিই এবার জাগ্রত 

দেবতা। আর, সেই দেবতার দিব্যধ্যানম্পর্শে 

পৃবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে নতুন মন্দির জেগে 
উঠছে অবিরত। 

তারা এক, তবু অনেক । স্বদয় থেকে হৃদয়ে, 

স্থান থেকে স্থানাস্তরে, এক শিল্পী থেকে আর 

এক শিল্পীর দৃষ্টিপার্থক্যে । এক-এক মন্দিরে এক- 
এক অভিনবন্ধ। স্থির মূলে যেমন এক, তবু 
প্রতিটি স্গ্িই যেমন অনন্ত । 

মন্দিরে মন্দিরে আপন অনন্তন্বরূপকে অভি- 

ব্যক্ত করেছেন ভগবান বুদ্ধ, করছেন তগবান 
ভ্ীবামকুণ। প্রতি মন্দিরে তাদের নিত্য নব 

পদক্ষেপ । 

বাইরে থেকে এ মন্দির স্থির, সীমাবন্ধ। 

অস্তরে চিরস্তন এর রথযাত্র। ৷ পথের এক প্রান্তে 

তার কাছটি থেকে আমাদের যাত্রা স্তর, আর 

এক প্রান্তে তারই কাছে যাআজাশেষ | দিনের 

সমস্ত দাহ রাতের গভীরে খ্রিলিয়ে যাবার সংকেত 

নিয়ে আসে পঞ্চপ্রদ্দীপ। পঞ্চশিখা কখন মৌন 

নিশীথের লক্ষ দীপাবলী | 
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নরেন্্রপুর রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠ। 
শ্রীপজিত মুখোপাধ্যায় 

নরেল্পংর মামকৃক মিশন আগ্রমের লোবাঁশক্ষা পারষদে সথাক্টষ্ট। 

. নরেন্দ্রপুর | কলকাতা থেকে ষোল কিলো- 

মিটার দক্ষিণে । ময়দান, রবীক্সদন, রামক্ণ 

মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, ইনফ্টিটিউট অব্ কালচার, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পিছনে রেখে, গড়িয়! 

ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুর । পুরনে উথিলা-পাইকপাড়। 
ধন্য হল বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য- 

নামকে শিরে ধারণ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাৰে 

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা থেকে রামরুঞ্ণ মিশন 

আশ্রম স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রপুরে 

সংস্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা-শুরু। আজ 
ত। বিশাল এক শিক্ষাক্ষেত্র। বিস্ভালয়, মহী- 

বিচ্ভালয়, অন্ধ বালক বিষ্তায়তন, জুনিয়র 

টেকনিক্যাল স্কুল, লোকশিক্ষ। পরিষদ, গ্রামসেৰক 

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্ত আরও কয়েকটি শিক্ষালয় 

নিয়ে নরেন্দ্পুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এক বিরাট 

বনম্পতিসদৃশ প্রতিষ্ঠান__য প্রক্কতিতে যেন গোটা 
ভারতবর্ষেরই একটি ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত গ্রতিরূপ। 

ভারতের সব রাজ্যের ছেলের! এখানে শিক্ষালাভ 

করে। 

দুর থেকে, কাছ থেকে হাজার হাজার মানুষ 

আসেন আশ্রমে। কেউ অভিভাবক, কেউ 

শিক্ষার্থী, কেউ গবেষক,আবার কেউ-ব দর্শনার্থী 
মাত্র । সকলেরই ইচ্ছে থাকে আশ্রমে প্রবেশ 

করে আশ্রমের দেবালয়ে গিয়ে অধিষ্ঠাতা দেবতার 

পায়ে গ্রপতি নিব্দেন করেন। অথচ ছাত্রাবাসের 

প্রার্থনাকক্ষ ক্ষুত্র-পরিসর, ছাত্র-শিক্ষকের বাইরে 

দশ্মাথীর্দের স্থান সেখানে হয়ে ওঠে না। বাসন। 
অতৃপ্ত থাকে অনেকেরই, অধিকাংশেরই। 

সকলেরই জিজ্ঞাসা--আশ্রমে মন্দির কই? 

মন্দিরবিহীন আত্ম কেমন যেন বিগ্রহহীন 

দেবালয়। সেই অন্থুচ্চারিত জিজ্ঞাসা কালক্রমে 
উচ্চারিত হল। প্রাণের আকাঙ্ষ! নিবেদিত হতে 

থাকল যথাস্থানে । গ্রাম থেকে আসা কণ্নিগণেরও 

এ একই আকৃতি যুক্ত হল সেই সঙ্গে। 
হাজার হাজার তরুণ-তরুণী আজ রামু মিশন 

লোকশিক্ষা পরিষদের অন্থুপ্রেরণায় ও সহায়তায় 

সঙ্ঘবদ্ধ, জগদ্ধিতায় সংকর্পবন্ধ। অক্নহীন, বিস্তহীন 

তথাকথিত দূর্বল অসহায় মান্ষকে স্বাবলম্বী হতে 

সাহায্য কর এদের ত্রত। এর! আশ্রমে 

আসেন দিনে-রাতে আলোচনা-পরামর্শের জন্য | 

এরাও চাইলেন একটি মন্দির। দরিদ্র এ'র! 

অর্থের অভাবে-কিন্তু হৃদয় সম্পদে এর! ধনী। 

এর! এগিয়ে এলেন-__এমনকি কিছু পরিমাণ 

অর্থ সংগ্রহেরও প্রতিশ্ররতিসহ । প্রাণের সাধ-- 

একটি মন্দির_ শ্রীরামরুষ্ণ-মন্দির । তদানীস্বন 

সঙ্ঘাধীশ পুজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজও 

অগণিত প্রাণের এই আতিতে আন্তরিক 

সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। প্রসঙ্গত; ন্মরণীয়, 
নরেন্দ্রপুরের সমগ্র গ্রাম-সেবা প্রকল্পে তথা 

লোকশিক্ষার কাছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর 

উৎসাহ, প্রেরণা ও আশীর্বাদ ছিল এক অমিত 

শক্তির উৎসস্বপ। যা হোক, বেলুড় মস্থ 

মিশন-করৃপিক্ষ অন্থমোদন জানালেন-_নরেক্পুরে 

মন্দির হোক। সবুজ সঙ্কেত পাওয়া! গেল। 

শত শত মান্থষের আশা-আকাজ্ষার ৰূপ নিতে 
থাকল ধীরে ধীরে । শ্ীরামরষ্খ-মন্দির ঘখন 

গড়ে উঠছে নরেন্ত্রপুরে-তখন গ্রামে-গঞ্জে, দুরে 
কাছে সকলেই এই মন্দির-গঠনের বিশাল ব্যয়ভার 
লাঘবের উদ্দেশ্তে কাজে নেমে পড়েছেন । সকলের 

সমবেত প্রচেষ্টায় একদিন সত্যি সত্যিই মন্দির 



৫৬৬ 

কুমার পাল ও বাস্তকার বন্ধ একদল 

কিসহ মন্দিরনির্মাণে বাপৃত ছিলেন দীর্ঘ পাচ 

বছর। বিভিন্ন স্থানের নান! মন্দিরের নকৃশা 
সংগ্রহ হল, কত আলোচনাই হয়েছিল পৃজনীক্ 
হ্বামী হিরগয়ানন্দজী এবং পৃজনীয় ম্বান্ী 
লোকেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে মন্দিরের গঠনশৈলীর 

ব্যাপারে । চিত্রশিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 

তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। 
অনেক পরিমার্জন ও পরিব্ঞনের পরে শ্রীস্নীল 

পাল এক চূড়ান্ত রূপ দিলেন মন্দির-স্থাপতোর । 

তৈরি হল মন্দির। একশো ফুট দীর্ঘ, 

চঙ্লিশ ফুট প্রশস্ত ও পঁচাত্তর ফুট উচ্চ এই মন্দির 

বাংলার আটচালার প্রতিরূপ। পঙ্লীবাংলার 

কুটীর ও বিভিন্ন প্রদেশের এবং ধর্মের কিছু কিছু 
স্থাপত্যভঙ্গীসহ গঠিত এই মন্দির। প্রা্গীন 
ভারতীয় মন্দিরের মতো৷ আশ্রমস্থ এই মন্দিরের 

সম্ুখভাগে নাতিদীর্ঘ ছুটি দীপন্তপগ্ত। সম্মুখে 
প্রধান প্রবেশঘ্বারটি ছাড়াও রয়েছে ছুপাশে 

দশটি প্রবেশপথ দিক্পতিদের জন্য নির্দিষ্ট। 

দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের নাগররীতির প্রভাৰ 

সম্বলিত এই মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান । 

আশ্রমের প্রথম গ্রবেশপথটি ধরে এগিয়ে এসে 
বায়ে বেকে যাওয়া পথটি ধরে সামান্ত এগিয়ে 

গেলেই প্রশস্ত সোপানশ্রেণী মন্দিরে ওঠার । 

কিন্ত মন্দির তৈরি করাই তো 'শেষ কথা 

নয়। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর বিগ্রহ- 
গ্রতিষ্ঠা উৎসবের মাধ্যমে এই মন্িরগ্রাঙ্গণকে 
শত-সহন্র মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠতে হবে। 
দেবতা প্রতিষ্ঠিত হবেন মন্দিরে,_-মন্দির মানের 

হদয়ের প্রতীক-_তাই দেবতার আসন হবে 

মান্থষের হৃদয় জুড়ে। তবেই তো হবে সফল 

মন্দির-প্রতিষ্ঠ। | 
২১ মে, ১৯৮৫। হুর্ধোদয়ের পূর্বে সানাই 

উদ্বোধম 

নির্মাণ শুরু হল বিখ্যাত -তাক্কর শ্রীন্ুনীল:. 

[৮৭তম বর্ধ নম সংখ্যা 

(তরবীতে- ঘোষণা, করল উৎসরের শুভ পচন! । 
'আঙমিকগগণ আন সমাপনান্তে একে একে এগিয়ে 
এলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে, ভীড় করে দাড়ালেন 
যজমগ্ুপেশ্্যেখানে শুরু হয়েছে বাস্তযাগ। 

কাশীর বেদ পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণের মধ্য 

দিয়ে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসবের স্থচনা করলেন। 

আশ্রমিকদের কঠে তখন গীত হচ্ছিল প্রভাতী 
ভজন। স্থরে-তানে-লয়েঃ কথায়-আচরণে, 

চলনে-বলনে সকলের মধ্োই প্রকাশিত এক 

আকৃতি_দেবতার প্রতি সভক্তি আহ্বান। 
সারাদিন শ্রীরামকৃষের ন্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে 
প্রস্ততি চলল ২২ মে-র জন্ক। একে একে 

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে পৌঁছলেন 
সন্গাসী ও ব্রদ্মচারিবৃন্দ | 

২২ মে। প্রাতঃকালে সানাই-এর স্থুর 

অন্থুরণিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, 
ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ 

করে সুচনা করলেন প্রভাতফেরীমহ আশ্রম 

পরিক্রমার । সকলের আগে প্রবীণ সন্ন্যাসীর্দের 

হাতে পবিত্র গৈরিক ধ্বজা, শ্রপ্রীরামকৃষ্, শ্রীত্রীম। ও 

্রীপ্রী শ্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি । সন্ক্যাসী ও 

্রক্ষচারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকল বেদমন্ত্। 
অতঃপর সকলের মিলিত কণ্ঠে গীত-_শ্রীরামকৃষ্- 

সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এক পবিভ্র আনন্দময় 

পরিবেশে । ক্রমে ক্রমে সমবেত হলেন তক্তবৃন্দ, 

_-জাতি-ধর্ম-বর্ণমিধিশেষে হাজার হাজার 
মান্য । মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রঠাকুরের বিশেষ 
পূজা ও হোম, যজ্জমণ্ডপে সপ্তশতী যজ্ঞ, বাইরে 

তক্তবৃন্দের আননা-গুঞনে প্রাঙ্গণ মুখরিত। 
সকলের মধ্যেই কিন্ত একটি প্রত্যাশা, সকলের 

দৃষ্টিই তখন একদিকে । 

আশ্রমের প্রবেশপথটি একটি সুষ্ঠ তোরণে 
স্থমজ্জিত। - রামবাগান পল্পীর শিল্পীদের তৈরি 

বাশ ও বেতের এই স্থৃষ্ঠ ভোরণ সমগ্র প্রাঙ্গণের 



আন্টিন, ১৩৯২ ] 

পৌনার্ধ বৃদ্ধি করেছিল শতগুণ । এ প্রবেশপথের 
দিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে। মূল মণ্ডপে 
সহম্র সহ ভক্তের উপস্থিতিতে চলছে শ্রীরামরুষণ- 
কথামত পাঠ ও ব্যাখ্যা। আশ্রমের বাইরে 

রাস্তার ছুপাশে দীড়িয়ে অপেক্ষায় আছেন 
দর্শনার্থী জনতা,--তাদের সবার হাতে ফুল, 
মালা, শীখ। আসবেন শ্রীরামরুষ-সজ্যের অধ্যক্ষ 
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গন্তীরানন্দজী মহারাজ। 
সঙ্ঘনায়কের পবিত্র হস্তের নিবেদিত অর্থ চিত 

করবে মন্দিরের উদ্বোধন, _দ্বারোদঘাটন । 

মহারাজজী আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই 

বেজে উঠল শত শত শাখ। সমবেত 
মাতৃকণ্ঠের উলুধ্বনি ঘোষণা করল পৃজ্াপাদ 
মঠাধীশ মহারাজের আগমন। হাজার হাজার 

নারী-পুরুষের সশ্মিলিত কঠে তখন ধ্বনিত-_ 

'জয় ভগবান শ্রীরামরুষ্*দেব কি জয়” । তার সঙ্গে 
রামকষ্ণ-মঠের প্রবীণ আক্স্যাসিমগুলী | ধীরে ধীরে 

মহারাজজী এগিয়ে এলেন মন্দিরের দিকে । সমগ্র 

মন্দিরগ্রাঙ্গণ তখন য্থার্থই জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 
সকলের মিলনক্ষেব্র-_পুণ্যতীর্থ। আগে আগে 

চলেছেন পৃজ্যপাদ গ্রেসিডেপ্ট মহারাজ । তিনি 

প্রবেশ করলেন মন্দিরাভ্যন্তরে--তার পবিত্র 

হাতের অর্থ নিবেদিত হুল যুগ্াবতার শ্ীগ্রীঠাকুরের 
শ্রচরণে ৷ উপস্থিত ভক্ত নর-নারী সকলেরই 
প্রাণের পূজা নিবেদিত হল সঙ্ঘগ্ুরুর করকমলের 
অর্থ নিবেদনের মধ্য দিয়ে । 

মন্দির-উদ্বোধনের পর পৃজ্যপাদ গন্তীরানন্দাজী 
মহারাজ উদ্বোধন করলেন একটি প্রদর্শনীর | 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী ছবিতে ও কথায় 
বিধত হয়েছে এই প্রদর্শনীতে |. উনবিংশ 
শতাব্দীর অনিশ্চিত-উদ্দেষ্ঠবিহীন জনজীবনে যিনি 

শিশ্চয়ত। দিয়েছিলেন, ধার সহজ-সরল কথায় 

মান্গষের মনে গেঁথে গিয়েছিল বোোস্তের 

সারাৎসার, যিনি সকল ধর্মকেই সমান গ্রীতি ও 

নরেজপুর রামকু্ণ মিশন আশুমে মনির প্রতিষ্ঠা ৫৬৭ 

শ্রদ্ধায় গ্রহ্ণ করে ও করিয়ে নবযুগের স্থচন। 

করেছিলেন--সেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ 
জীত্রী। সারদাদেবী এবং যুগ্াচার্ধয স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবনালেখ্যসহ এই প্রদর্শনীটি 

উপস্থিত সকলের কাছেই মন্দিরের পবিত্রতা 

নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল । 
এরপর মূল মণ্ডপে পৃজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট 

মহারাজ ভক্তি-পিপাসায় আর্ত কয়েক সহম্র 
মান্যষকে শোনালেন যুগাবতারের আগমনের 
তাৎপর্য ; ব্যাখ্যা করে বোঝালেন বর্তমান এই 

অবক্ষয়ের যুগে শ্ররামরুষ্-মন্দিরের প্রয়োজন ও 

মাহাত্ম্য । পুজনীয় মহারাজ সকলের জন্য 
শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । সকৃতজ 

চিত্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ক্রীপ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি 
মধ্য দিয়ে পৃূজনীয় মহা রাঁজকে বিদায় জানালেন। 
ইতিমধ্যে পৃজনীয় মহারাজ মন্দিরনির্মাণে যে 
নিঃস্বার্থ ভাস্কর তার অন্তরের সমস্ত ভক্তিকে 

উজার করে ঢেলে দিয়েছেন সেই শ্রীহ্থনীল পাল 

মহোদয়কে, বাস্তকার শ্রীদুর্গা বস্থকে এবং কর্মী 
শ্রীগোরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাম মিশনের 

প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতীকন্বরূপ বন্ত্র-উত্তরীয় 

প্রদান করেন। 

এবার প্রসাদ বিতরণের পাল । কগ্জিগণ 

প্রস্তত। প্রত্তত ভক্তগণও | দশ সহআ্রাধিক মান্য 

স্থশৃঙ্খলভাবে দেবালয়ের সামনের প্রাঙ্গণে দাড়িয়ে 

ধীরে ধীরে গ্রহণ করলেন প্রসাদ । তৃপ্ত হয়েছিল 

সকলেই। একই সঙ্গে চলছে মূল মণ্ডপে ভক্তি- 

মূলক লঙ্গীত-_-পরিবেশন করছে দেশের বিখ্যাত 

শিল্লিগণ, কালীকীর্তন পরিবেশন করলেন আন্দুল 

কালীকীর্তন নমিতি, রামায়ণ গেয়ে শোনালেন 

শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী, আশ্রমের অন্ধ বালক 

বিষ্ভার়তনের ছাত্রগণ নিব্দেন করলেন গীতি- 

আলেখ্য : অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামক্চ। অপরাহে 

অন্ুঠিত হুল ধর্মসভা_ রামকষ মঠ ও রামকৃষচ 
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মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশা- 
নন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে । রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী হিরণয়ানন্দজী 

স্থবললিত ভাষায় “শ্ীরামকৃষ-মনদির”_-এই 
বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে দেশ-বিদেশের 

আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্যালোচন! করে শ্রীরামকফ- 

মন্দির বর্তমান বিশ্বে কী ভূমিকা পালন করছে, 
তা৷ বুঝিয়ে বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী 
ভূতেশানন্জী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর 
পটভূমিকায়, ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ও 

বর্তমান বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্খ-বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্য। 
করেন। ভক্ত-হৃদয়ের সীমাহীন আকুলতা যেন 

বাণীরূপ পেল সন্ধ্যার সুন্দর অনুষ্ঠানে প্রদত্ত 

স্থললিত ভাষণে। 

প্রভাতে যে উৎনবের স্চনা-_সন্ধ্যায় তার 

পূর্ণ পরিণতি আরাত্রিকে ও তজনে । বেজে উঠল 
কাসর-ঘণ্টা-শঙ্খ, শত কঠে গীত হল থিওন 
ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায় । ছোট মন্দির, 

কিন্তু ভক্ত যে অনেক। কিন্তু স্থানের অপ্রতুলতা 
প্রাণের আবেগকে বাধা দিতে পারেনি । মন্দির 

ছাড়িয়ে সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হাজার হাজার মানুষ, 

পুরুষ-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তরুণ-তরুণী, শিশু, হিন্মু- 

মুদলমান--সকলের প্রাণের আকৃতি, হ্বদয়ের 

অর্থ নিবেদিত হল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। পরে 

সভামণ্ডপে বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক পণ্ডিত ভি, 

জি. যোগের বেহাঁলাবাদনের মধ্যেও নিবেদিত 

হল শিল্পীর ও সহস্র সহ্ত্র শ্রোতার ভক্তিশ্রদ্ধ! । 

২১ মে মন্দির-প্রতিষ্ঠা উত্সবের স্থচন।। 
উৎমব চলল ২৬ মে পর্বস্ত। উধাকালের 

তৈরবীতে প্রতিদিনই ঘোষিত হত দিনের শুত 

অনুষ্ঠানস্থুটী। উষা থেকে নিশা--একের পর 

এক অনুষ্ঠান। ভক্কিগীতি, রামায়ণ গান, 

গানে ও কথায় শ্রীরামকষ্খ-জীবন, বিখ্যাত শিল্পী 

শীবু্ষধেব দাশগুণ্ডের সরোদবাদন, শ্রীঅমরেশ 
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চৌধুরীর গ্রাণমাতানো। ভজন, ভ্রীমমরেশ চৌধুরীর 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন, শ্রীধীরেন বন্ধুর ভক্কিগীতি 

ও সন্ধ্যায় ধর্মষভা। ২৩ মের ধর্মমভায় 

সভাপতিত্ব করলেন স্বামী নিদ্ধিনাথানন্দজী এবং 

প্রাত্যহিক জীবনে মন্দিরের তাৎপর্য বিষয়ে 

বললেন রামকষ্জ মঠ ও ম্লিশনের অন্ততম সহকারী 
'কর্মমচিব স্বামী গ্রভাননাজী, স্বামী হর্যানন্দজী এবং 

অধ্যাপক ্রীগ্রণবরঞ্জন ঘোষ । ২৪ মে প্রীগ্রীমায়ের 

জীবন ও বাণী--এই বিষয়ে অন্তুষিত ধর্মসভায় 
সভাপতিত্ব করলেন রামরুষ্ মঠ ও মিশনের 
অন্ততম সহকারী কর্মনচিব স্বামী গহনানন্দজী 

এবং আলোচনা করলেন স্বামী ন্মরণানন্জী, 

স্বামী অমৃতানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্চন 
চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিক। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত । 
২৫ মে ধর্মমভার আলোচ্য বিষয় ছিল "স্বামী 

বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী রামরু্চ মঠ ও 

মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মনচিব স্বামী 
আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এই তায় ভাষণ 

দেন স্বামী অজজানন্দজী, স্বামী হ্্ধানন্দজী, স্বামী 

অকামানন্দজী এবং ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। 

২৬ মে উৎসবের সমাপ্তি দিবস । প্রাতঃকালে 

আশ্রমিকগণ, সন্্যাপী এবং ব্রক্ষচারিবৃন্দ এবং 

শত শত গ্রামক্মী পরিক্রমা করলেন আশ্রম 

-শ্রীরামকফ্-সঙ্গীত গেয়ে। মন্দিরে হল 

শীশ্রঠাকুরের বিশেষ পৃজা। সকালে অনুষ্ঠিত 
হল আলোচনাসভা । আলোচ্য বিষয়: 

প্রীরামরুষ্*বিবেকানন্দ ভাব-আন্দোলন? । স্বামী 

জিতাতআনন্দজী, স্বামী স্ুপর্ণানন্দজী, স্বামী 
পূর্ণাতানন্দজী ও শ্রীশিবশসঙ্কর চক্রবতী-_-তীদের 

অভিজ্ঞতার আলোকে শ্রীরামরুষ্খ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ এবং ব্যক্তি-মাচষের কর্তবা 
স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন ভক্ত শ্রোতার্দের কাছে। 

সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মমভার বিষয় ছিল: 
সর্বধর্ম সমন্বয় । সভাপতিত্ব. করলেন স্বামী 
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অক্ষরানন্দজী ৷ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বললেন স্বামী 

মুমুক্ষানন্গজী এবং বৌদ্বধর্ম সম্পর্কে স্বামী হ্যানন্দজী 
বলেন । 

শ্রী এস. এ. মাহ্দ এবং খ্রীষধর্ম সম্বন্ধে আলোচন। 
করলেন রেভারেও বি. নি. দাস। হিন্দু, বৌদ্ধ, 
্রী্ট ও ইসলাম- সর্বধর্মের সারমর্ম স্পষ্ট হয়ে, স্বচ্ছ 
হয়ে সিক্ত করল শ্রোতাদের মন। যখন সংকীর্ণ 

ধর্ম-জাতি-সাম্প্রদ্দায়িক বোধ বস্থধাকে খণ্ড ক্ষুত্র 

করেছিল, যখন মানুষের ভেদবুদ্ধি নিজেকে অক্ষম 
অপদার্থ মনে করে নিজীব হয়ে পড়েছিল, তুচ্ছ 
আচারের মরুবালিরাশি যখন মাছষের বিচার- 

বোধকে গ্রাপ করেছিল, ভয় যখন মাচ্ধষকে 

সংকূচিত করে রেখেছিল-_তখনই শ্রীরামকষ্ণ সর্ব- 
ধর্ম সমন্বয় ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শের 

বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে মান্যকে চিনিয়ে 
দিলেন তার স্বরূপ, ঘোষণা করলেন সে দুর্বল, 

অক্ষম নয়। বক্তীগণ এক-একটি ধর্মের সারবত্ত। 

ব্যাখ্যা করলেন আর তার যাথার্থা নিরূপণ করলেন 

নরেজপুর রামকুক মিশন আশুমে যলগির প্রতিষ্ঠা 

ইসলাম ধর্ম সম্বদ্ধে বললেন বিচারপতি 

৫৬৪৯ 

শ্ীরামরুষের জীবন ও আদর্শের আলোকে । 
ধর্মসভার শেষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাত্াভিনয় 

সাধক কমলাকাস্ত* । পরিবেশক- হাওড়া 

শিবপুরের রামকৃষমন্দির | 
উৎসবের প্রথম দিনে যে আনন্দের শুভ সুচনা 

হয়েছিল-_সপ্ডাহকালব্যাপী যে আনন্দের স্রোত 
প্রবাহিত হয়েছিল অগণিত মানুষের মধ্যে-- 

অনুষ্ঠানের শেষদিনে শেষলপ্রে--তাতে কিঞ্চিৎ 
ষেন ব্দেনার ছায়া নেমে আসে স্বাভাবিক 

কারণে । কিন্তু এ যে সামনে মন্দির--মন্দিরে 

অধিষ্ঠিত দেবতা--তিনি তো আনন্দেরই প্রতি- 
মৃতি। তার উপস্থিতিতে নিরানন্দের অবকাশ 
নেই সামান্ততম। তাই প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় 

শত শত শান্তিপিপাস্থ মানুষ, সকল ধর্ম ও 

সম্প্রদায়ের মান্থষ আসছেন শাস্ত পদবিক্ষেপে, 
এগিয়ে যান মন্দিরে । দেবতাকে দর্শন করে, 

তাঁর চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিয়ে ফিরে যান--- 

আবার আসবেন বলে। 

মানুষ যে 'জিনিসাট. তোর ফরে, তাতে কোন একটা 1069 6%0168৪ (মনোভাব প্রকাশ ) করার 
নামই 91 ( শিজ্প)। যাতে 10৩৪-র 6%:915589102) (ভাবের প্রকাশ ) নেই, রঙ-বেরঙের 

চাকাঁচক্য পারপাঁটি থাকলেও তাকে প্রকৃত ৪: (শিল্প) বলাবায় না। ঘাঁট, বাট, পেয়ালা 

প্রভাত 'নিতাব্যবহাষ 'জানসপররগালও এরপে 1বশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তোর করা 

উচিত। 

১৩ 

স্প্যাম বিবেকানন্দ 



জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে ্ীরামরুফজীবনী 
ডক্টর চিত্রা দেব | 

বাংলা সাহতাক্ষেত্ে বিশিষ্ট গযোঁষকা ও লেখিকা । ভূতপংব" অধ্যাঁপকা- বত“মানে আনগ্দৰাজ্ার পরিকায় 
সংক্ত্টা। প্রকাশিত প্রব্ধট [বিগত ৬ এাপ্রল। ৯৯৮৫ 'উদ্যোধন' কাবলয়-প্রবতি“ত রামকফ- 

[বিবেকানন্দ সাহত্য-সম্মেলনে লোখকা কর্তৃক পঠিত । 

ভারতীয় সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্য রচনার 

ধারাটি খুব প্রাচীন । যতদূর মনে হয়, এদেশে 
জীবনী রচনার স্ুত্রপাত হয়েছিল বৈদিক যুগে। 
খখেদ সংহিতার কোন কোন স্থক্কের দেবস্তবে 

দেখা যায়, মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষে তাদের জন্ম 

থেকে কীতিকথা নংক্ষেপে বণিত হচ্ছে। এই 

দেবতার বিজ্ঞাপিকাই হুল জীবনী-সাহিত্য 

রচনার আদিরূপ। অন্যান্ভ দেশেও এ-জাতীয় 

উদাহরণ বিরল নয়। এমনও ধারণা করা চলে, 
পৃথিবীর সব দেশেই দেবতা বা দেবকল্প মানবের 

জীবনচবিত রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু 

হয়েছিল । একহিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, 
ভাগবত, বিভিন্ন পুরাণ এমনকি বৌদ্ধ জাতকও 

জীবনী-সাহিত্য | 

বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখ! যাবে, মধ্য- 

যুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জীবনী- 
সাহিত্য রচনার কোন চেষ্টা শুরু হয়নি। যদিও 
রামায়ণ, মহাভারত বা! ভাগবত রচনার ধারাটি 

অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবন- 
সাধনার প্রেরণারূপে এসেছিলেন ছুজন অলোক- 

সামান্ত গ্রতিভার অধিকারী দেবোপম মানব। 

তারা শুধু ধর্ম-সম্পকিত চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র 
দেশবাসীর জীবনে ও মননে গভীর ও ব্যাপক 

প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বল 

যায়, বাঙালীর চিত্তলোক যে ছুটি নবজাগরণের 

আলোকে উত্তাসিত হয়ে উঠেছিল, তার হায় 
মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তারই ঘনীভূত 
রূসন্প পরিগ্রহ করেছিলেন এই ছুই দেবকল্প 

মহামানব শ্রীমন্মহাপ্রতু টৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব। 

ভারতবর্ষে পূর্বে অবতাররূপে যে মহা পুরুষেরা 
এসেছিলেন তারাই ছিলেন মহাকাব্যের নায়ক। 

কিস্ত দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়স্তা ছ্বারকাধীশ শ্রীক্চের সঙ্গে 
এদের পার্থক্য আছে। বরং সাদৃশ্য আছে ভিক্ষৃ 
সন্গ্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গে, জৈন তাপস মহাবীরের 

সঙ্গে । এদের আবির্ভাব আলোড়ন জাগিয়েছিল 

উত্তর ভারতে । শ্রীচৈতন্য ও এ্ীরামকৃষ্ণের 

আবির্ভাবে সেদিন ধন্য হয়েছিল বাঙালীর জীবন, 

ধন্য হয়েছিল সমগ্র বঙ্গদেশ। শ্রীচৈতন্যের 

অলোকসামান্ত জীবনচরিত রচনার মধ্য দিয়েই 
বাংলায় জীবনী-সাহিত্য রচনার সুচনা] হয়। 

তাই বাংলা চরিত-পাহিত্যের ইতিহাসে 

শ্রীচৈতন্তজীবনীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । 
শ্রীচৈতন্তের প্রভাবেই মধ্যযুগের বাংলা- 

সাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ 

করে। সেই সময় তার মাহাত্ম্য গ্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত লিখে রাখার 
আগ্রহ তার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দেখা দেয়। 

জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকাস্তরিত কোন 
মহামানবের জীবনী রচনা ও তার সাধনার 

দার্শনিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টাও শুরু হয় তখন 
থেকেই। বলাবাহুল্য আধুনিক যুগে আমরা যাঁকে 
জীবনী-সাহিত্য বলে থাকি চেতন্তজীবনীগুলি সে 

জাতীয় যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ জীবনীগ্রন্থ হয়নি । বরং 
এদের তুলনা করা যায় যুরোপীয় হাজিওগ্রাফী 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

বা সস্তজীবনীগুলির সঙ্গে। এ-জাতীয় গ্রন্থে 
সাধকের ভাবজীবনই প্রাধান্য লাভ করে, বাস্তব- 

জীবন নয়। শ্রীচৈতন্তদেবও ভক্তদের কাছে 
ছিলেন “ভাবের মৃরতি, কিছু বাস্তব ও কিছু 

কল্পনায় মেশা। 

ীরামকৃঞ্দেবের অলোকসামান্ত জীবন ও 

লীলামাহাত্মযও আধুনিক মানুষের কাছে পরম 

বিশ্ময়। তিনি শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। 
স্থৃতরাং তাঁর জীবন ও সাধনাসম্পর্কে সাধারণ 

মান্ষের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ ও কৌতৃহুল থাকাই 
স্বাভাবিক। তার লীলাবনানের পর তার 

অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরেও জাগ্রত হচ্ছিল তার 

জীবনলীল! প্রকাশের এঁকাস্তিক বাসনা । 
চৈতন্-জীবনীকারদের সামনে জীবনী রচনার 

কোন দৃষ্টান্ত ছিল না,কিন্তু উনবিংশ শতকে 
প্রীরামকষ্চ পরমহংসদেবের জীবনী রচনার সময় 
এদেশে জীবনী রচনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় 

রীতিই বেশ পরিচিত। বিশেষ করে ব্রাঙ্গ 

লেখকেরা দেশীয় মহাপুরুষদের জীবনী রচনায় 

অত্যস্ত উৎসাহবোধ করতেন। সম্ভবত খ্রীটীয় 
লেখকদের অন্গসরণেই তীর! সমসাময়িক ও 

অনতিকাল পূর্ববর্তী বাঙালী মনীষীদের জীবনী 
রচনায় মনোনিবেশ করেন । বাংলা-সাহিত্যের 
এই নতুন শাখাটি তাদের হাতেই উত্তরোত্বর 

সমৃদ্ধি লাভ করে । শ্রারামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 

প্রথম বাণী সংকলক ও জীবনী লেখকও জনৈক 
ব্রাহ্ম মনীষী গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ 

কেশবচন্দ্র লেনের নির্দেশে ধর্মতত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫ 
খরষ্টাব্বের মার্চ মাস থেকে ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ৰ পর্যস্ত 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী মংকলন করেন। 

পরে এই সংকলন '্্রীরামকৃষণ পরমহংসের উক্তি? 
নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় । এই পুস্তিকায় 
ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর । শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলাবনানের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় 

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে প্ীরামকৃষ্ণজীবর্নী €৭১ 

সংযোজিত হয় তার সংক্ষিপ্ত জীবনী । 
স্থরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" 

প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাকবে। পরে তিনিও 
গ্রস্থাটকে ঈষৎ পরিবতিত করে পুনঃপ্রকাশ করেন 

্রত্ীরাষকষ। পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও 

উপদেশ" নামে। স্বতন্ত্র আকারে ঠাকুরের প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন রামচন্্র দত্ত। ১৮৯ 
্রীষ্টাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্বাস্ত” 

গ্রন্থে তিনি ঠাকুরের বাল্যলীলা ও সাধন-তজনের 
বৃত্বাস্ত এবং তার পরবতাঁ জীবনের যেসব 

ঘটনাবলী রামমন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা প্রকাশ 
করেন। 

এর কয়েক বছর পরে অক্ষয়কুমার সেন বাংল। 

পয়ারের সহজ ছন্দে লিখলেন 'শ্রশ্রীরামরুচ- 
পুঁথি” । পুরনো রীতিতে লেখা হলেও এই গ্রন্থটি 
অতীব সুন্দর, স্থললিত ও স্থখপাঠ্য ৷ স্বামীজী 

তার গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত 

হয়ে লিখেছিলেন, “তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব 
হচ্ছেন।” শুধু তাই নয়, পরবতিখণ্ডে লেখবার 

জন্তে কিছু কিছু নির্দেশও পাঠিয়েছিলেন। 

অক্ষয়কুমারের পুঁথিতে শ্রীম! সারদাদেবীর কথা 
বিশেষ ছিল না। ম্বামীজীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থে 

মাতৃম্তৰব সংযৌজন করেন । 

এ-সময় শ্রীরামকৃষ্খদেবের সন্গ্যাপী শিষ্বেরা 

তাদের গুরুদেবের জীবনচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ 

করেননি । বরং স্বামীজী প্রথমর্দিকে তীর গুরু- 

ভাইদের এব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে একপ্রকার 

নিষেধ করেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, তার 

জীবনচরিত যে কেউ লিখবে, তার সঙ্গে তোমরা 

নিজেদের জড়িত করো! না বা তা অন্থমোদন 

করো না। গুরুভাইদের এভাবে সাবধান করে 
দিলেও এ-সময় থেকেই স্বামীজী ঠাকুরের জীবনী 

রচনার প্রয়োজন অন্গভব করছিলেন এবং স্বামী 

ব্রষ্মানন্দকে লিখেছিলেন, আমি একট। পরমহংস 
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মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাব। লেটা 
ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে । শ্বামীজীর 

লেখ! ঠাকুরের জীবনের সেই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রই 

তার সন্ন্যাসী শিষ্বের আক! প্রথম জীবনচিত্র । 

ইংরেজীতে শ্রীরামরুষ্জীবনী গ্রন্থ প্রথম রচন। 

করেন ম্যাক্সমূলার | তবে সংক্ষেপে 21৩ 810৫0 

5815 নামে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 
রচনা করেছিলেন প্রতাপচন্ত্ মজুমদার ১৮৭৬ 

খ্ী্াবে। এই প্রবন্ধই 7818011)81198 1২91) 

10791)08 নামে পুস্তিকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়ে- 

ছিল। হ্যাক্সমূলার এই পুস্তিকা পাঠ করে প্রথমে 
একটি প্রবন্ধ লেখেন । পরে ১৮৯৮ খীষ্টাবে শ্রীরাম- 

কৃষ্-সংক্রান্ত আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করে রচনা 
করেন 08100191008 : 115 116 2100 98১189। 

তিনিই শ্রীরামরুষেের প্রথম বিদেশী জীবনীকার। 
স্বামীজীর নির্দেশে মাক্সমূলারকে ঠাকুরের জীবনী- 
সংক্রান্ত কিছু কিছু কাগজপত্র ও তথ্য বেলুড় মঠ 

থেকে পাঠাবার বাবস্থা করেন স্বামী সারদানন্দ | 

পরে এই তথ্য সংগ্রহই তাঁর নিজন্ব গ্রন্থ 'শ্শ্রাম- 

কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনার কাজে লাগে। 

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শ্রারামরুষ্জ- 

জীবনীর সঙ্গে ঙ্গে তার বাণী ও উপদেশ 

সংকলনের কাজও শুরু হয়েছিল । তক্ত-সাধারণের 

কাছে মহাপুরুষের জীবন ও বাণী সমার্থক। তাই 

ঠাকুরের জীবনী রচনারও আগে শুরু হয়েছিল 
তীর অম্তোপম বাণী সংকলন । এ-জাতীয় সব 

গ্রন্থকে না হোক শ্রীম-সংকলিত '্ীপ্ররা মরু 
কথাম্বত'-কে সকলেই জীবনীগ্রন্থের মর্ধাদা দিয়ে 
থাকেন। অভিভূত হয়ে শ্রীমকে জীবনীলেখক 
বস্ওয়েলের সঙ্গে তুলনা করেছেন অল্ভাস 

হাক্সলি। 

মহেঙ্জ্নাথ শ্রীরামকফদেবের সংস্পর্শে আসেন 

১৮৮২ ত্রীষ্টাকে। এই সময় থেকে ঠাকুরের 

দেহাবলানের সময় পর্বস্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পাধদের 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ধ--ন্ম সংখ্যা 

মতোই ত্বকে দর্শন করেন ও দিনলিপিতে 
সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রাখেন। এই 

সাক্ষাৎকারের যথাযথ বিবরণই কথাম্বত নামে 
বিখ্যাত। প্রথমে মহেন্ত্নাথ এই দিনলিপি 

প্রকাশের কথা তাবেননি, কিন্তু শ্রীমার আদেশে 
তিনি গ্রস্থাকারে এই সাক্ষাৎকার বিবরণ প্রকাশে 

সপ্মত হন। মনে হয়, তিনি ইচ্ছে করেই ঠাকুরের 
লীলাবসানের একেবারে শেষের পর্বটি বাদ দিয়ে- 
ছিলেন। 

কথাম্বতে ঠাকুরের জীবনের বু ঘটনার বিবরণ 
ছাড়াও আছে তাঁর অমূল্য উপদেশ, অম্বতোপম 
বাণী, আছে তার আত্মম্বর্ূপের কথা । ভক্তদের 

কাছে তিনি তার নিজের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকুরকে সম্পূর্ণ 
ভাবে উপলব্ধি করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে 
সম্ভব নয় ; কারণ তাঁর চেতনার স্তর সাধনার উচ্চ- 

মার্গে অধিষ্ঠিত। খণ্ডিত মানবের পক্ষে সেই পূর্ণ 

মানবকে উপলব্ধি করে সেই অভিজ্ঞতা নিজের 

ভাষায় প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না যদি না 

তিনি নিজেই নিজের পরিচয় ভক্তদের জানিয়ে 

যেতেন। অথচ জীবনীকারকে, তিনি ধার জীবন- 

চরিত রচনা! করবেন, তার বহিরঙ্গ ও অন্তর 

জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। কোন 
মহাত্মা! বা ধর্মগুরুর জীবনী রচনায় এটি একটি 

বিরাট বাধা । একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 
অধিকাংশ গ্রন্থেই শ্ীরামরুঞ্কে উপলব্ধি করার 
চেষ্টা হয়েছে মাত্র । ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া 
সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। সৌভাগ্যক্রমে 
কথাম্বতে তিনি দ্বয়ং জীবনচরিত রচনার বহু সুত্র 

রেখে গিয়েছেন ৷ সেজন্তে পরবতী লেখকেরা 

সকলেই শ্রীম-র কথামৃতের সাহায্য নিয়ে ঠাকুরের 

জীবনী রচন। করেছেন। 
মহেজ্জনাথের অঙ্গুরোধে স্বামী অতেদানন্দ 

'কথামুতে'র ইংরেজী সংস্করণটি সম্পাদনের ভার 
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নেন ১৯*৭ গ্রীষ্টাকে। স্বামী নিথিলানন্দের 
সম্পাদনায় ১৯৪২ গ্রীষ্টাবে ঘে ইংরেজী সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় তাতে সাল তারিখ অন্থ্যায়ী 

ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংল! 

কথাম্বতে এই বিবরণ সাজানো নেই। পৌনঃ- 
পুনিকতা এবং প্রায় একই ধরনের বর্ণনা ও ছুর্লভ 
নয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, কথামৃত যেন সস্ভ 

আহরিত ফুল, সাজিয়ে গুছিয়ে একটি তোড়ায় 
বাধা হয়নি। কিন্ত তাতে এখন সন্ত তোল! 

ফুলের সতেজ ভাব, ভোরের শিশির লেগে 

রয়েছে । অপরদিকে শ্রীরামকষ্চ পরমহংসদেবের 

জীবনের সমস্ত ঘটন। সমস্ত বিবরণকে যথাযথভাবে 

সাজিয়ে গ্রস্থিত করেছেন স্বামী সারদানন্দ। 

বাংল। জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভ্রঞ্রাম- 

কষ্ণনীলাপ্রপঙ্গে'র মূল্য অপরিসীম। স্বামী 

সারদানন্দ এই মহাগ্রস্থাট রচনা শুরু করেন ১৯০৯ 
অন্তরদিক থেকেও গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ; 

কেননা এতদিন ধরে এবং এর পরেও বন্দিন 
পর্ধস্ত শ্রীরামকৃষ্জজীবনচরিত-লেখকর৷ সকলেই 

ছিলেন গৃহী তক্ত। কথামৃতও গৃহী ভক্তের 

দৃষ্টিতে দেখা ও তাদের জন্যেই লেখা । এ-নময় 
আরও অনেকেই ঠাকুরের জীবনচরিত লেখার 
চেষ্টা করেন। "িহ্বোধন” ও প্রবুদ্ধ ভারত, 
পত্রিক। প্রকাশের ফলে এ-আগ্রহ আরও বুদ্ধি 

পায়। 

অন্তান্তদের মধ্যে সত্যচরণ মিত্র ও গুরুদাম 

বর্ষণের গ্রন্থের নাম স্মরণীয় । সত্যচরণ মিত্রের 

আঈরামকঞ্জ পরমহংদ” ছাপ! হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবে, 

গুকুদাস বর্ণের আশ্রীরামকৃষচরিত” ১৯১০ 

খ্টাবে। আরও কয়েকজনের কথ। আগেই বলেছি। 
প্রথমদিকে লেখ। ঠাকুরের এই সব জীবনী গ্রস্থই 

প্রধানত,শ্ুতিনির্ভর বিবরণ সংগ্রহ করে লেখ হয়। 

সত্যচরণ লিখেছেন, রাম পরমহংদের বিশেষ 

বন্ধ-্ডনক ্রাহিমচন্্র নচ্নাবধৃত মহাশয়ের 

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকঞ্ণজীবনী €ল৩ 

খষিতুল্য মুখ হইতে শুনিয়া এবং গুরদাস 

বর্ষণের প্রধান অবলম্বন ঠাকুরের ভাগে হনয় 
মুখোপাধ্যায়ের স্থৃতিকথা ৷ অবশ্ত তিনি তৎকালে 
প্রকাশিত অন্তান্ত গ্রস্থও দেখেছিলেন। অক্ষয়- 

কুমার সেন শিহড় অঞ্চলের অনেক চাক্ষুষ বিবরণ 

সংগ্রহ করেন। আরও কয়েক বছর পরে ধন- 

গোপাল মুখোপাধ্যায় কলকাতায় এসে শ্রীম-র 

নির্দেশে দক্ষিণেশ্বর ও নিকটবতাঁ অঞ্চলের বহু বৃদ্ধ 
ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঠাকুরের জীবনী 
রচনার ও অবতারত্বের বিবরণ সংগ্রহ করেন । 

অনেক সময় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অন্তরালে 

ইতিহাপ প্রচ্ছন্ন থাকে। স্থতরাং এরও মূল্য 
আছে, কিন্তু জীবনীগ্রস্থ হিসেবে এ-জাতীয় কোন 
গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলা চলে না । 

স্বামী সারদানন্দের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু 

হয়েছিল অনেক আগে। তবু তিনি প্রথমে 
ঠাকুরের জীবনী লেখার কাজে হাত দেননি । 
উদ্বোধন, পত্রিকার ভার তাঁর হাতে ছিল এবং 
এ-সময় তিনি লক্ষ্য করেন, সাধারণ মানুষের মনে 

ঠাকুরের জীবন মন্বন্ধে প্রবল উৎনুক্য থাকা সত্বেও 

তাঁর জীবনীগ্রস্থগুলি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালন 

করতে পারছে না। তার নিজের কথাঞ়। 

উিছোধনে ছাপাবার জন্তে ঠাকুরের সম্বন্ধে তখন 
নানারূপ প্রবন্ধ আসত। সবগুলিই এত অধিক 

ভ্রমপূর্ণ ষে কেটে ছেঁটে সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে 
হত । আমার কেবলই মনে হত, আমরা থাকতেই 

এতট। তল প্রচারিত হবে ?” 

এ-ছাড়াও আরও কিছু কিছু কারণ ছিল। 

সেজন্যে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং এই গুরুদায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন এবং ১৯৯ থেকে ১৯১৯ টা 

পর্যস্ত দ্বীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি যে মহাগ্রন্থ রচনা 
করলেন সেটি হল 'শ্রীষ্ররামকষণলীলা প্রসঙ্গ" । 

স্বামী সারধানন্দ ঠাকুরের জীবনকথা! অতি- 

বিভৃতভাবে অন্পুত্খ বর্ণনাসহ উপস্থাপিত 
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করেছেন। তার রচনা যুক্তিনিষ্ বৈজ্ঞানিক 
নত্যনির্ভর অথচ এঁকাস্তিক তক্তিনআতায় সমুজ্বল । 
ঠাকুরের দৈনন্দিন জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন- 
সংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তর আকর গ্রন্থরূপে 

আমর! লীলাপ্রনঙ্গকে গ্রহণ করতে পারি । মধ্য- 

যুগে কষ্দান কবিরাজ “চৈতন্তচরিতাম্বতে'র মতো 
দ্বার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে যে দুরূহ কর্ষ সম্পাদন 

করেছিলেন এধুগে স্বামী সারদানন্দও ততোধিক 
কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন লীলাগ্রসঙ্গ রচনা 
করে। তার মনশ্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 

লীলাপার্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । এগ্রস্থকে 
আমর! শ্রীরামরুষ্ণর্শন হিসেবেও গ্রহণ করতে 
পারি। 

শ্রীরামরুষেের জীবনসাধনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব 

অনেকে বুঝতে পারেননি । সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে 

বোঝ! সম্ভবও হয়নি সবসময় । অনেকে মনে 

করতেন, তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক 

ব্যক্তি-ধার সাম্প্রদায়িক মত ব! দল স্থট্টি করাই 
প্রধান লক্ষ্য। স্বামী সারদানন্দ স্থির করলেন 
এই ভ্রান্ত ধারণাও দুর করতে হবে । “এ অলোক- 
লামান্ত জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক 
ধর্মের যে নিগৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ 
করিয়া, কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন 
নাই।* বলাবাহুল্য স্বামী সারদানন্দ এ-কাজটিও 

স্থচারুরূপে সম্পন্ন করেন। 

লীলা প্রসঙ্গ পড়বার সময় প্রথমে মনে হতে 

পারে, এগ্রস্থটিও হ্যাজিওগ্রাফীর মতো শুধুই 

সম্ভজীবনী । ঠাকুরের ন্ক্যাসী শিস্তের আকা 
াধকজীবনের চিত্র। আসলে কিস্তু তা নয়। 

সকলের জীবন যেমন এক ছাচে গড়া নয়, তেমনি 
সকলের জীব্নচরিত একই ধরনের হুতে হবে 

এমন কোন কথ৷ নেই। রবীন্্নাথও এই নির্দিষ্ট 
মাপকাঠির বিরোধিতা করেছেন। [ যীশুধীই ও 
স্বথচাইল্ড ] স্বামী সারদানন্দ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্---নম সংখ্যা 

বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক মননসম্পন্ন এক সর্বত্যাগী 
সন্ন্যাসী । তীর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও ঠাকুরের 

জীবন-সংক্রাস্ত যাবতীয় ত্রান্ত ধারণী দুর করা। 
তাই তীক্ষধী গবেষকের মন নিয়ে প্রতিটি ঘটনার 

পুজ্থান্থপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন 
তথ্য বা কোন সংবাদ গ্রহণ করেননি । বরং 

জোর দিয়ে বলেছেন, 'লীলাগ্রসঙ্গের কোন কথা 
আমি ন। জেনে লিখিনি। তার এই সংক্ষিপ্ত ও 

দু উক্তির মধ্যেই গ্রন্থাটির প্রকৃত পরিচয় নিহিত 
রয়েছে। 

অবস্ঠ শ্বামী সারদানন্দের উক্তির আলোকেই 
আমরা বুঝতে পারি এই মহান জীবনীগ্রন্থখানির 

সীমাবন্ধত কোথায় । এ-গ্রস্থে বিবৃত নব বিবরণই 
সত্য কিন্তু পূর্ণ নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 
ঝরা মক্ণ-চরিন্্র সম্পর্কে আমর! যতদুর বুঝিতে 
সমর্থ হুইয়াছি, সমধিক সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি 

তাদপেক্ষা অধিকতর ভাবে উহা! বুঝিতে সমর্থ 
হইবেন। অতএব এ দেবচরিত্র বুঝিবার জন্য 
আমর! নিজ নিজ মন বুদ্ধির প্রয়োগ করিলে 

উহাতে দৃস্য কিছুই নাই ; কেবল ঠাকুরের চরিত্রের 
সবটা বুঝিয়। ফেলিয়াছি এ কথ মনে না করিলেই 
হইল ।” 

লীলা প্রসঙ্গের খগুগুলির ধারাৰাহিকত। একত্রে 

পড়লে ক্ষুগ্ন হয় না, কিন্তু স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ 

লেখবার মময় গুরুভাব ও সাধকতাব পূর্বে লিখে- 

ছিলেন অর্থাৎ যা! গৃহীভক্তর্দের পক্ষে রচনা করা 

সম্ভব হয়নি সেই অংশ পূর্বে রচন| করেন। পরে 

তিনি ঠাকুরের বাল্য ও কৈশোরের কথা বর্ণনা 

করেন। এর ফলে গ্রস্থখানির ধারাবাহিকত। স্কুণ 

হয়নি। তবে ঠাকুরের অন্ত্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ 
এ-গ্রন্থে নেই। কষা কবিরাজের গ্রন্থের 

মতোই এগ্রস্থও অসম্পূর্ণ । 
স্বামী সারদানন্দকে গ্রন্থখানি শেষ করার 

জন্য অন্ঠান্ত সন্ন্যাসীর। অনুরোধ জানালে তিনি 
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উত্তর দিয়েছিলেন, আর বোধ হয় হবে না। 

সেরূপ প্রেরণাই পাচ্ছি না। ঠাকুরের যতটুকু 
ইচ্ছে ছিল করিয়ে নিয়েছেন। এখানেও নিরা- 

ভিমানী সন্গ্যাসীর চারিক্রিক দার্টা ও সত্যনিষ্ঠার 
সঙ্গে আমাদের আরেকবার পরিচয় হয়। শ্রীমা 

সারদাদেবী তার বরপুত্রের গ্রন্থথানি স্তনতে 
ভালবাসতেন এবং বলতেন, "শরতের বইয়ে সব 

ঠিক ঠিক লিখেছে তীর দেহাবসানের পর 
স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থ শেষ করবার উৎসাহ 

হারিয়ে ফেলেন। তাই মনে হয়, শ্রীমার আশীর্বাদ 

ও আগ্রহই ছিল তার প্রেরণ! । 
লীলাগ্রসঙ্গের ভাষাশৈলী, উপস্থাপনারীতি, 

রচনারীতি প্রভৃতি বহুদিক থেকে সাহিত্যিক 
আলোচনা সম্তভব। আমার মনে হয়, সাহিত্যের 

ইতিহাসে গ্রন্থখানিকে নিয়ে বিশদ আলোচন। 

করা যেতে পারে। স্বল্প অবকাশে এখানে সে 
স্বযোগ নেই। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যান্ত বু 

বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 

হচ্ছে এর ভাষা । বিষয় যেখানে জটিল, ভাষাও 

সেখানে গুরুগন্ভীর। আবার ঠাকুরের লীলা- 

মাহাত্ম্য বর্ণনা অংশে তাঁর ভাষা সহজ সাধুগগ্ভ। 

কোথাও ভাষা অম্পষ্ট বা আড়ষ্ট নয়। পড়তে 

পড়তে মনে হয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি ও 
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। ঠাকুর ও শ্রীমার 

জীবনবৃত্তাত্ত ও বহু খুটিনাটি ঘটনা তিনি সংগ্রহ 

করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। 

আজ পর্ধস্ত ঠাকুরের যত জীবনীগ্রস্থ লেখা হয়েছে 

তাদের কোনটির সঙ্গেই লীলাপ্রসঙ্গের তুলনা কর! 
চলে না। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসেও 

এ-ধরনের গ্রন্থ বিরল। 

লীলাপ্রসঙ্গের পরেও ঠাকুরের বহু জীবনী গ্রন্থ 
লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। শুধু বাংল! গ্রস্থেরই 
খা প্রায় ছুশো। অবশ্ঠ সব গ্রস্থই যে জীবনী তা 

নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাকে দেখার চেষ্টা হয়েছে, 

জীবনী-লাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামকষজীবনী ৫৭৫ 

এখনও হচ্ছে । বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত 

প্রীরামকষ্কদেবের জীবনী ও উপদেশের সংখ্যাও 

কমনয়। এখানকার একটি গ্রন্থাগারে অসমিয় 
ভাষায় তিনটি, মলয়ালম ভাবায় দশটি, তামিল 

ভাষায় আটটি, উর্ঘু ভাষায় একটি, গুজরাটি 

ভাষায় সাতটি, হিন্দীভাষায় চৌদ্দটি, মারাঠী 
ভাষায় নটি, গড়িয়া ভাষায় চারটি, কানাড়ী 
ভাষায় তেরোটি ও সংস্কৃত ভাষায় যোলটি 
শ্রীরামকষের জীবন ও বাণী-সংক্রাস্ত বইয়ের 

খোজ পাওয়া গেছে । এই সংখ্যা আরও অনেক 

বেশি হতে পারে। 

এপ্রসঙ্গে স্মরণ কর! যেতে পারে বিদেশী 

বইয়ের কথা । ইংরেজীতে বহু বই লেখা হয়েছে। 

ম্যাক্মূলারের গ্রষ্থের কথা আগেই বলেছি, তাঁর 

গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করে- 

ছিলেন। তার পরেই আমরা রোম? রোলার 

গ্রস্থখানির উল্লেখ করতে পারি। তার আগে 
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 91 [01081015109 $ 

৮7৪০৩ ০€ 916106-এর মাম করা যায়। ঠিক 

জীবনী না হলেও সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসা! নিয়ে ধন- 
গোপাল ঠাকুরের লীলাবসানের বেশ কয়েক বছর 
পরে ভারতে এসে তার ন্বন্ধে বহু কিংবদস্তী ও 

জনশ্রুতি সংগ্রহ করেন। রোমা! রোল ধন- 

গোপালের বই পড়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৌতুহলী 
হন ও রামকৃষ্জ মিশনের সাহায্যে বহু তথ্য 

সংগ্রহ করেন। তখনও লীলা প্রসঙ্গের সম্পূর্ণ 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তিনি শুধু ছুটি খণ্ড 

দেখেছিলেন । ভারতবর্ষে ছু-হাজার বছর ধরে যে 

আধ্যাত্মিক জীবনধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে 

চলেছে শ্রারামরুষ্ণকে তারই মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ 

করেছেন রোমা! রোলণ। ম্বামী জগদানন্দের 

অনূদিত 91111 [90021018118 : (13৩ 01৩8% 

1188151. 'লীলাপ্রসঙ্গে'র সার্থকতম অনুবাণ। 

ইংরেজীতে ্রীরামকৃষ্-সংক্রান্ত গ্রন্থের সংখ্যাও 



১০০ 

গ্রন্থটির উল্লেখ অবশ্যই করব। তবে লেখক নিজেই 
জানিয়েছেন, এপ্রন্থে নতুন কোন তথ্য দেবার 
চেষ্টা তিনি করেননি, লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামতই 

তার গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। ফ্রেঞ্চ স্পানিশ, 

জাপানী ও চীনা ভাষাতেও শ্রীরামকফদেবের 
জীবনী প্রকাশের খবর পাওয়া গেছে। 

অধিকাংশক্ষেত্রেই লীলা গ্রসঙ্গ ও কথামত অবলম্বনে 

ঠাকুরের জীবনী রচনা কর হয়েছে । বিদেশীদের 

ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 019 21896 

প্রভাব বিস্তার করেছে বেশি 

বাংলাতেও পরবতিকালে ধারাই ঠাকুরের 
জীবনচরিত রচনা। করেছেন, তাঁরা মকলেই উক্ত 
গ্রন্থছটিকে আকর হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 

স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীরামককষের জীবনী, গ্রকৃত- 
পক্ষে লীলাগ্রসঙ্গের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ। 

সকলের পক্ষে এ বিশাল গ্রন্থ পড়া সম্ভব নয় বলেই 
এগ্রস্থ লেখ! হয়। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ডের 

'ধুগ্লাবতার রামকৃষ্ণ পূর্বোক্ত গ্রস্থদুটি অবলম্বনে 
রচিত একখানি অসামান্য গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাশ সংকলিত ও 

সম্পাদিত 'সমনাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী 
না হলেও জীবনচরিতের বনু উপাদান সম্ঘলিত 

একখানি গ্রস্থ। অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্তের 

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ” চমকপ্রদ ও নাটকীয় 

ভঙ্গিতে লেখা! । তবে এ-গ্রস্থের লেখক ইতিহাসকে 

যথাযথভাবে অন্গলরণ করেননি। আকর্ষণীয় 

করবার জন্তেই নীরেন্ত্র গুপ্ত কথামত থেকে 

সংকলন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত ।, 

ঠাকুরের জীবনী রচনার ধারাটি এখনও 
অব্যাহত রয়েছে। এব্যাপারে লেখক ও 

উদ্বোধন 

শতাধিক। এপ্রসঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউড্ভের 

[ ৮৭তম বঃ-ঃম সংখা 

পাঠকদের আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায় ততই তাঁন। 

যর্দিও.এখন ঠাকুরের জীবনী গ্রস্থগ্তলি দূর থেকে 
পর্যালোচনা করলে ম্পষ্ট বোঝ! যায়, গৃহী ভক্ত ও 
সঙ্গযাীদের রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। 
সংসারীদের ঝোক অলোৌকিকত্বের প্রতি, 
সন্যাসীদের লক্ষ্য আদর্শ জীবনের গ্রতি। শুধু 
তাই নয়, তারা ঠাকুরকে দেখেওছেন দু- 
ভাবে--সন্যাসিতক্তর। অন্তরঙ্গভাবে, গৃহীরা 

বহিরঙ্গরূপে । উভয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়। 
যাক্স লীলাপ্রসঙ্ক ও কথামৃত পড়ার পর। তবে 
একটি ক্ষেত্রে উভয়েই এক, উভয়ের কাছেই 

ঠাকুর অহৈতুকী করুণার আধার, কপাসিদ্ধু। 
ভক্তির আলোয় লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামত মান 

জীবনী-সাহিত্যের ইতিহাসে 

পরমহংদদেবের জীবনীগ্রন্থের একটি পরোক্ষ 

ভূমিকা আছে। তার জীবনী রচনার ধারাটি 
অব্যাহত থাকায় পরবতিকালে আমর! আরও 
অন্তান্ত বনু সাধকের জীবনের কথা জানতে 

পেরেছি । শ্রীরামরুষ্ণ-সজ্যের অন্তান্ত সন্ন্যাসীদের 

জীবনচরিত রচনা করেও ঠাকুরের সন্্যামী 
সম্তানেরা বাংলা-সাহিত্যের একটি দুর্বল শাখাকে 

পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। এ-জাতীয় গ্রন্থের 
প্রয়োজন আজকের সমাজে ও সাহিত্যে খুব বেশি। 

ধর্মগ্রন্থ বলে এসব জীবনীগ্রস্থকে একপাশে সরিয়ে 

রাখা যায় না। জাতীয় চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও তাদের শিল্তু-প্রশিষ্বদের 

ত্যাগপৃত জীবন, নিষ্কামকর্ম, সত্যনিষ্ঠা ও সেবার 
মনোভাব আদর্শ হয়ে উঠতে পারে যদি তাদের 

জীবনীগ্রন্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিবেশন 

কর! যায়। 





সপাঁরকর শ্রীশ্রীচেতন্যদেব পুরীধামস্থ নরেন্দ্রসরোবর তীরে গদাধর পাঁগতের 

ভাগবত পাঠ শ্রবণ করছেন। 

ঠৈতন্যদেবের দাঁক্ষণে শ্রীনত্যানন্দ প্রভু, সেবক গোবন্দ, শঙ্কর ও গোপাীনাথ আচার্য । চৈতন্দেবের বামে 

বাসুদেব সার্বভোম, স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ রায়। দণ্ডায়মান-_ঠাকুর হারদাস। গাঁড়ষ্যাঁধপাতি 

প্রতাপরুগ্ন সাষ্টাঙ্গ প্রণত। 

চার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই এঁতিহাসক চিত্রপট ও়িষ্যার স্বাধীন নৃপাঁত মহারাজ প্রতাপরুদ্ 

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালেই কোন 'বখ্যাত শস্পীকে দিয়ে আফকিয়োছিলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনের পরে 

বিরহাকুল শ্রীনবাস আচার্কে এই চিন্রপট প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উপহত হয়। শ্রীনিবাস আচার্ষের বংশধর 

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর উত্ত পটখানি তার বাশিষ্ট শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারকে উপহারপ্রদান করেন। 

মুর্শদাবাদে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ-_কুঞ্জুঘাটা৷ রাজবাটিতে এ চিন্রপটখাঁন অদ্যাববাধ সযত্ে রাঁক্ষত 

রয়েছে । মহারাজ নন্দকুমারের বর্তমান বংশধর ( দৌহত্রধারায় ) শ্রীগোরীশঙ্কর রায়ের অকুষ্ঠ সৌজশ্যে 

মূল পট থেকে রঙীন আলোকাঁচত্র গৃহীত এবং অনুমাত অনুসারে প্রকাশিত । 



কবিতা 

প্রমন্মহাপ্রভূ ্রীকৃকচৈতন্য চন্রস্য পঞ্চশততম 
জম্মমহোৎ্সবে সপ্রণাম-প্রশস্তি-পুষ্পাঞ্জলি ঃ 

শার্দুল-বিক্রীড়িত-চ্ছন্দসা বিরচিতঃ 

দাসাম্ুদাসেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তেন 
ডক্টর কালপীবঙ্ফর দেনগধ সাহত্যক্ষেত্রে সপারচিত- শ্রুতকগাত প্রবীণ কবি। 

যে রাকাশশিশোভিতাহপি হৃত-ভা-রাত্রান্বতীর্ণো বভৌ । 
পৃথ্বীং যঃ কৃতবান্ সুমা জিততরাং শ্রীনা মসংকীর্তনাৎ ॥ 
উৎসাহৈরপি সাধনৈশ্চ নিতরাং ধর্মে চ নিষ্ঠাং দদৌ। 
শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিতো যদি ভবেদ্ পঙ্গৃস্তরেৎ সাগরম্ ॥১॥ 

শ্রীমন্ মহাপ্রত্ শ্রীকষ্ণচৈতন্য আবিভূর্ত হন পূর্ণচন্দ্রশোভিত পুণিম। রজনীতে, কিন্তু সেদিন 
ন্্গ্রহ্ণ থাকায় পূর্ণচন্দরের কিরণ মলিন দেখাইতেছিল, (এমনও মনে করা যাইতে পারে যে, 

চৈতন্তচন্দ্রের মুখশোভা চন্ত্রাপেক্ষাও সুন্দর বলিয়া চন্দ্রের মুখ লজ্জায় রানহ্গ্রন্ত হইয়াছিল।) 
তিনি প্রীপ্রীহরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা পাপকলুধিত। এই পৃথিবীকে, সুমাজিত ও স্ুগ্রমাধিত করিয়া, 

উজ্জ্লতর। করিয়াছিলেন । হীনমনা জনগণের মনে নিত্য নিয়মিত সাধনায় উত্সাহ ও ধর্মে নিষ্ঠ। 

দান করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্তের পদাশ্রিত জন, নিতান্ত পঙ্থু হইলেও ত্বাহার মাহাত্মের ও কপার 
বলে সহজেই ভবসাগর পার হইতে পারে | ১। 

বীতংসেহপি বিলে স্বখাত-সলিলে সম্মজুতান্ ছু্কৃতান্। 
সাধাসোদ্ররবজ্জনান্ ভবভয়াদ্ যো মুঞ্চতে তৎক্ষণাৎ ॥ 

ভক্ত্যা হীনজনা-স্তথ। দ্বিজগণাঃ সাম্যং সুখেনাপু,যুঃ | 
শ্রীচৈতন্য-দয়াং ক্ষমাঞ্চমমতাং বিশ্বং চিরং যাচতাম্ ॥২। 

সংসারে দুক্কৃতকারী পাপীগণ ম্বখাত-সলিলে ডূবিয়া মরে এবং নিজেদের দুর্বুদ্ধিবশতঃ 

নিজেদের ফাদে জড়াইয়া পড়ে । এইরূপ ছুষ্কৃতকারী জগাই মাধাই ছুই ভ্রাতাকে ভব ভগ্ন হইতে 
তিমি মুহূর্তে মুক্তিদান করিতে পারেন । 

ত্বাহার প্রতি শ্তুদ্বাভক্তি উৎপন্ন হইলে দীনহীন পতিত পাম্রর জনগণের নহিত পবিভ্ত 

্রাঙ্মণগণও নিজেদের প্রাধান্ত ও শ্রেষ্ঠতা তুলিয়া আনন্দের সহিত সাম্য ও মৈত্রী বরণ করেন। 

স্বতবাং শ্রীচৈতন্যের দয়া, ক্ষম। ও মমতা বিশ্বজগৎ চিরদিন প্রার্থনা করুক | ২। 

গ্রাম্যান্ নাগরিকাংস্তথেশবিমুখান্ সর্বান্ সমালিঙ্গ্য যো। 
নায়সৈকৈনভজনাদনন্যশরণাদ্ ভক্তিং পরাং দত্তবান্॥ 

১৪ 
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প্রেম! তুস্তাতি কেবলং ন তপসা তীব্রেণ তিগ্নেন স। 
শ্রীচৈতন্য কুপানিধির্ভবতু নে! বন্দারু-বৃন্দারকঃ ॥৩॥ 

গ্রামবাসী, নগরবাসী-_এমন কি ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও আলিঙ্গন করিয়। একমাআ 
নাম-সংকীত্ন, ভজন ও অনন্য-শরণ হইয়! ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষাদান করিয়। তিনি 
তাহাদিগকে বিশ্তদ্ধাভক্তি দান করিয়াছিলেন, তিনি বুঝা ইয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র অকপট 
প্রেম ভক্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট হন, তীক্ষ ও তীব্র আত্মপীড়নরূপ উপবাসার্দির তপশ্যা তিনি 

আকাঙ্ষা করেন না। করুণা-বরুণালয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতৃ ঈশ্বরবন্দনাকারী তক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ 
এবং একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণীয় হউন | ৩। 

হিংসাছেষ বশীকৃতাং চ ধরণীং প্রেয়াবশীকচ্চ যে! 
বিষ্ক্সেন-কথাপ্লুতাং চ রসনাং সংকীর্তনে শ্রীতবান্। 
শদরন্ীশ্বপচোহধমাংশ্চ পতিতাং নায়েব মুক্তিং দদৌ 
শ্রীচৈতন্যঘয়। স্বভাব-স্ুুলভা পৃর্থীং সদা পুয়তাং 881 

হিংসা-দ্বেষ-বশীকৃত ধরণীকে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের দ্বার] বশীভূত করিয়াছিলেন । তিনি 
জীবের ভোগ্যরসলুদ্ধ রসনাকে বিষকৃসেন (বিষু) কথায় পরিপ্ুত করিয়া! সংকীর্তন-গানে পরম প্রীতি 
দান করিয়াছিলেন । শূত্রস্্ী'চগালাধমপতিত জনগণকেও নামের দ্বারাই মুক্তি দান করিয়াছিলেন । 
শ্রীচৈতন্াদেবের শ্বভাব-ন্থুলভ করুণ। এই পৃথিবীকে সর্বদা পবিজ্র করুক | ৪। 

খদ্ধা-সিদ্ধিপরাং তথ! চ পরমাত্বাপ্তিং সমাবৌ স্থিতিং | 
তুচ্ছীকৃত্য সুহর্পভাং চ নিতরাং কৃষ্ণেরতিং নীতবান্ ॥ 
কৈবল্যং চ তথা ত্রয়ীষু স্থলভাং হ্র্গস্পৃহাং চিচ্ছিদে । 
যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষ বৈভববশান্তম্ গৌরমেব স্তমঃ ॥৫। 

যে যোগের দ্বার] শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, এমনকি পরমাত্মাপ্রাপ্তিরপ সমাধিতে স্থিতিলাভ কর! যায়, 

তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া, সেই স্থছুর্লভ যোগাপেক্ষাও আনন্দময় শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম তিনি দান 
করিয়াছিলেন। কৈবল্যমুক্তি এবং ব্দোদি জ্ঞন্বলভ ন্বর্গভোগলাভ ও লোভের স্পৃহার যিনি 

মূলচ্ছেদন করিয়াছিলেন, কেবল তীহার করুণাময় কটাক্ষের শক্তিদ্বার, সেই শ্রীশ্রগৌ রচন্দ্রকে 

আমরা স্ততি ও প্রণতি জানাই | ৫। 

প্রাগজাতং কৃতকর্মলভ্য ফলজং পাপং চ তাপত্রয়ী- 
সপাঁণাং চ ন্ুৃতীক্ষ-জীবনহরাং প্রোৎখাত্য দতঘট্রাং মুদা ॥ 
বিশ্বং যঃ কৃতবান্ শুভক্চস্থখদং প্রেয়্াপরিপ্লাবিতং 
দ্বৈতাদৈত-বিকাশভাব-মিলিতঃ কৃষ্ণোইস্ত সর্বাশ্রয়ঃ ॥৬1 

_ পূর্বজন্মকতকর্মলভ্য-ফলজাত দুষ্কৃতি ও তজ্জনিত তাপত্রয়ীরূপ সপ্পাদের প্রাণঘাতী ন্ৃতীক্ষ 
দংষ্টা যিনি অতি সহজে ও সানন্দে উৎপাটন করিয়াছিলেন, বিশ্বকে যিনি শুভদ, স্থখদ ও 
প্রেমপ্লাবিত করিয়াছিলেন, -মেই ছৈতাদ্ৈত বিকাশ-ভাব মিলিত “রাধা ভাব-ছ্যুতি সথবলিত, 
'অস্তঃকৃষ্ণ-বহি'গোর+-রপ ব্রীশ্ীগৌরকৃষণই সকলের একমাত্র আশ্রয় হউন | ৬। . 
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বৃন্দারপ্য-নবং কৃুঞ কৃতবান্ পুরীঞ্চতীর্ধোত্তমাং। 
বর্ণদেষ-প্রথাং তথাজনিগতাং ভেদাংশ্চ যো ধ্বস্তবান্ ॥ 

সিন্ধৌবিন্দব এব স্বষ্টমখিলং অ্টুশ্চ ভগ্নাংশকম্। 
প্রেমানন্দতমুং রসৈকনিলয়ং চৈতন্যমেবাশ্রায়েৎ ॥৭1 

নবদ্ধীপে ধিনি নববৃন্দাবন রচন। করিয়া ছিলেন এবং পবিত্র শ্রীক্ষেত্র বা পুরীতীর্থকেও যিনি 
শ্রেষ্টত্ব দান করিয়াছিলেন, বর্ণবিদ্বেষপ্রথা ও জন্মগত জাতিতেদ প্রথা যিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, 
গ্যাবাপৃথিবী সমদ্থিত অখিল হুষ্ট জগৎ যে অরষ্টার ভগ্রাংশমাত্র তাহা':শ্রুতি-স্মৃতি হইতে অকাট্যযুক্তির 

দ্বার গ্রমাণ করিয়াছিলেন, _সেই প্রেমানন্দতন্গ রসময় রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌরচন্ত্রকেই সকলের 
আশ্রয় করা উচিত | ৭। 

ভব্যে বঙ্গশতাব্দ সায়কমিতে আগামিসংবৎসরে | 
বৈদেশ্টাদি জনাস্তথাহিজনতাস্তপ্যন্ত গৌড়ীয়কাঃ ॥ 
তন্নাম-ন্নপিতা স্তদ্পিতধিয়ঃ ভূগস্ত সৌখ্যং পরং। 
শ্রীচৈতন্যরসাস্থিতা চ রমতা ভূয়াস্ত রম্যাধরা ॥৮1 

আগামী তাহার পঞ্চখততম জন্মমহোধ্পব বর্ষে বিদেশী ও স্বদেশী জনগণ ও গোঁড়ীয় ভক্তগণ 
সকলেই তৃপ্তিলাভ করুন। তাহার নাম-সংকীর্তনে ন্গাত হইয়া এবং তীঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ 
করিয়া পরমানন্দ আম্বাদদ করুন। শ্রীচৈতন্যরসাপ্ুত! হইয়া! ও তাহার পরমবমণীয়! ্রেমতক্তিতে 
ভূষিত। হইয়৷ এই ধরণী বহু বহু গুণে রম্যতরা হউক 1৮ 

জগজ্জননী সারদ! 
বেগম সুফিয়া কামাল 

শ্রেষ্ত কাঁব-_বাংলাদেশ। 

মধুর শৈশবকাল কেটেছে খেলায় 
কিশোর বেলায় 

সুকন্যা | বধূর বেশে হয়েছ গৃহিণী 
তার পরে বরণীয়! হয়েছ জননী । 
জঠরে ধরনি তুমি আপন সন্তান 
লালন করনি, তবু মাতার সম্মান 
লভিয়াছ,মহিয়সী ! অনাথের একাস্ত আশ্রয় 
তোমার অঞ্চল তলে ন্েহের প্রচ্ছায় 

আতুর, অনাথ জনে মায়াক্ষর! মমতার মধু 
সিঞ্চিয়া করেছ ধন্য, হে সাধিকা, সাধকের বধু, 
শুধু বধু নহ তুমি, অর্ধীঙ্গিনী, জীবনের সাথী 
মহতের কর্মপথে অন্তর আরতি 

ৰ প্রানীপের শিখা! জ্বালি করি দীপ্যমান 
সাধক স্বামীরে তুমি করিয়াছ মহৎমহান। 

তব নিষ্ঠা, ত্যাগ, সেবা সর্বজন তরে 
করুণার বারিধার। প্রাণপাত্র ভরে 

বিলায়েছ অকাতরে, অফুরন্ত সে মাঙ্গল্য 

দানে 

করেছ পবিজ্র, পুত, অনেক অজ্ঞানে | 
নিষাম,নিযন্বার্থ সেবা,ফলভারানত তরুসম 

সাধক সাধন-গীঠ করি মনোরম 

দৃঢ় অবিচল চিত্তে নীরব সাধিকা, নুগৃহিণী 
তোমার কর্মের যোগে, তুমি আজ 

জগত-জননী ৷ 



যুবকদের উদ্দেশে 
( আন্তর্জাতিক যুব বৎসর ম্মরণে ) 

গ্রীঅরবিদ্দ 
অনুবাদক : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় 

[0581 01 89117) %9817 থেকে অনুবাদ । অনবাগক [বাদদ্ধ লেখক ও কাঁব। 

আহ্বান জানাই প্রত্যেক মানুষকে, 
বিশেষ করে যুবকদের-_ 
যার! ভারতের ব্রত উদ্যাপনের জন্য জেগে উঠছে". 

ভারতের কাজ" 

সে যে ভগবানেরই কাজ... 

পাধিব সম্পদের দিক থেকে 
তোমার কোন মূল্য নেই-_ 
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে 

সবই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে": 
একমাত্র ভারতবাসীই সব কিছু বিশ্বাস করে, 
আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 

সাহসে ভর করে ঝাপিয়ে পড়তে পারে, 
সব পাবার আশায় 

সব হারাতে সে প্রস্তত".: 

কাজেই, সর্বাগ্রে হয়ে ওঠো৷ ভারতবাসী, 
উত্তরাধিকাবন্মৃন্রে প্রাপ্ত 

আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি কর পুনরুদ্ধার". 
উদ্ধার কর আর্ চিস্তা...আর্ধ নিয়মামুবত্তিতা-"" 

শুধু মন্তিফ দিয়ে নয় 
হদয়ানুভূতির আবেগে নয় 
জীবন দিয়ে--আপন জীবনে: 

এই মহাসত্যের মাঝে বাচো_ 
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তাহলেই তুমিও হবে মহৎ বীর্ধবান শক্তিশালী 
অপরাজিত.* নির্ভীক । 
তখন দেখবে জীবন অথবা! মৃত্যু 
তোমার কাছে আর কোন কিছুই বিভীষিকার নয়*** 
তোমার জীবনের অভিধান থেকে 

বাধাবিত্ব আর অসম্ভব কথাটি হয়ে যাবে অদৃশ্য-_ 
কেননা, আত্মার জাগরণেই মেলে শাশ্বত শক্তি, 

_ বাইরের সাম্রাজ্য জয় করার পূর্বে 
জয় করতে হবে আপনাকে 

আপন আস্তর স্বরাজ''' 

সেখানেই যে ম! অধিষ্টিতা ! 
মা অপেক্ষ! করছেন পূজা পাবার জন্যে-_ 
আপন সন্তানকে শক্তি দিতে... 

মায়ের ওপর বিশ্বাস রেখো 

তাকে সেবা কর""" 

তার ইচ্ছার কাছে 
আপন ইচ্ছাকে দাও বলিদান:.. 

তোমার ক্ষুত্র অহংকার 

দেশের বৃহত্তর অহং-এ গলে মিশে এক হয়ে যাক 
তোমার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ 

মানবজাতির কল্যাণে হোক নিবেদিত... 
তোমারই মাঝে উদ্ধার কর 

সেই মহাশক্তির উৎসকে... 

তাহলেই এ জীবনে তোমার সব মিলে যাবে-_ 

মস্তিষ্কের প্রথর বোধশক্তি'*' 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা... 

জগতে নেতৃত্বের অধিকার... 



অপার কামনাসিম্কুজলে 
ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র 

লব্ধপ্রাতত্ঠ সাঁহাঁতাক ও কাঁব। কাঁলকাতা [বদ্যাবধ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের ভূতপৰ 

রবীন্ত অধাপক। 

সময় শ্রাবণ। বিশ্বে অফুরন্ত উপর্ঝ রণ। 

কারো কারো কহতব্য-_কাব্য আর ভালই লাগে না ! 
কারণ, আজকাল যতো বিষ্টি হোক্, বন্া। হোক্,_তবু 
'হাপাতে হশপাতে নান। টেন্শনে শুধু ছুটোছুটি। 
সময় উড়ছে যেন,_ধরাই যায় ন৷ তার ঝুণটি। 

সুন্দরের জন্যে টান বুকের তস্ত্রীতে বাজে বটে, 
কোনে। কাহিনীতে কিন্তু অফুরম্ত আনন্দের দোল৷ 

কেআর পাচ্ছে আজ? নুচনার পরেই বিকার! 
যেমন কৃতিত্ব খোজ। ঘটে বহু ঝান্জু প্রবীণের, 
তেমন সৌভাগ্য নেই শাদামাটা ভঙ্গুর মনের । 

কবিতার সত্য তবু পুরোপুরি বানানো অলীক-_ 
একথা বলেন ধারা, তারাও বেদনা পেতে চান, 

এবং বাদল দিনে হাতে পেলে প্রথম কদম 

তারাও বিমুখ নন-_হলপ করে তা বলা ঘায়। 

অপার কামনাসিক্কুজলে সকলেই নাজেহাল । 

শান্ত হওয়া নুকঠিন। ভোগবতী পার হয়েঃ তবে 
দেখা যায় বিশ্বময়ী গ্রলয়ে সজনে নুরঙ্গিলা । 
ইচ্ছের চাবুক যেন পাহাড়ের ছুরম্ত নদীরা-_ 
পাথর ভাঙতে-ভাঙতে অগাধ বালির স্তুপ গড়ে; 
সাগর আছড়ায় যাতে অন্তহীন অর্থহীন ম্বরে। 



নির্ভার 
শ্রীন্বনীল বন্থ 

খ্যাতনামা কাব, প্রবীণ উপ-সম্পাদক --আনন্দবাজার পাণ্তকা। 

যদি ভার কাছে যেতে চাও 

সহজ হয়ে নাও 
আরও আরও সহজ সরল 

সবুজ পাখির মতন, একটি ঘাসের শিসের মত 

যদি যেতে চাও তুমি প্রভুর নিকটে 

আয়োজন কমাও। এতো ভার 

এতো সব কাণ্-কারখানা। কোনো 

প্রয়োজন নেই, নির্জন নির্ভার হও 

যেদিন অচেন৷ এই গ্রহে এসেছিলে 
সেই পুত প্রভাতে অথব! স্বগগাঁয় রাতে 

হে প্রিয় তোমার কি ছিল 
ছিল শুধু স্পন্দন, ছিল শুধু চিৎকার 

অর্থাৎ ছোট্ট একটি দীপশিখা 
তার একটু জ্বলা, সেইটুকু 

ক্ষণিক পরমায়ু, আর কিছু নয় 

ক্ষণিক ফুটে ওঠা 

সেই ফোট। ফুল নিয়ে 

চলো! যাই, চলো! যাই-_ 
তার পায়ে তুমি-আমি হই অর্থ 

জীবনের সেই সার্থকতা 

যদি যেতে চাও ঈশ্বরের দিব্য দেশে 

বাছল্য দূর করো; আয়োজন দুর করো! 

থরে! থরে হও পরম বিশ্বাসে আর সহজে 

ভক্তিতে, হে বন্ধু হও লঘ্বু পরম নির্ভার 



কথাস্বৃত 
শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 

যশস্হী কাঁব--য়ামকৃফ শন ইনা০্টটংট শব কালচারে সংযযন্ত। 

ঈশ্বরের শরষ্ঠস্থষ্টি মানুষ | 
সে কথা বলতে পারে, 
মনের ভাব প্রকাশ করে আনন্দ পায়। 

সে কথা আবার কখনও অমৃত হয়ে যায় 
যদি তা অবতারপুরুষের হয় 
যখন জীবন মরুভূমির মতো! শু হয়ে যায়ঃ 
ফল্জধারার মতো সে কথা জীবনে স্সিগ্ধতা 

এনে দেয় 
জীবনের মানে খুজে পায়। 
আমরা সাধারণ মানুষ 

রোজ কত কথা বলি, 

হিসেব করলে পৃথিবীর নিঃম্য হয়ে 
যাবার কথা ছিল 

কিন্তু পৃথিবী নিঃয্য হয় না। 
এক-একটা ভাব মহাসমুদ্র হয়ে যায়, 
মানুষ সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন করে 
মনুষ্যত্বের সন্ধান পায় । 

এক-একট। ছোট গল্প মহাভারত হয়ে যায় 

যখন তা৷ অবতারপুরুষেরা বলেন । 

দর্শনের যত কঠিন তত্ব, 
বেদ-বেদাস্ত, ম্যায় বৈশেষিক 

সব সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। 
আম খেতে এসে পাতা গোনার 

দরকার কী ! 
আম খেয়ে যাও। 

জীবন একটা স্বপ্ন ? 

যদি স্বপ্নই হয় তবে অবাস্তব । 

কিন্তু জীবন যে ভীষণভাবে সত্য । 

সব সমহ্তার সমাধান-_ 

জগত ও ব্রন্দ_ছুইই সত্য । 
আমরা ক্ষুত্্র সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে যাই। 

সব ধর্মই এক 
যত মত তত পথ । 
মন্ত্র একটাই-_-শিবজ্ঞানে জীব সেবা । 
সব বিরোধের অবসান-_যদি বুঝে 

নিতে পার, তিনিই সব হয়েছেন । 
ব্রহ্ম এক, অদ্ধিতীয়, চিরন্তন ; 
বিশ্বত্রন্দাণ্ড তারই প্রকাশ । ৃ 
আমি কালীর ভক্ত-_ত্রন্ম বুঝি না। 
তাতে কী এসে গেল? 
জানে না, কালী ও ব্রহ্ম অভেদ ! 
আমি মন প্রাণ দিয়ে কেবল সংসার 

করে যাচ্ছি 
তোমায় ডাকব কেমন করে? 

কাজের মধ্যে_ 
কাজ যাই কর আমার উদ্দেশ্যে কর 
দেখবে আমাকেই পেয়ে গেছ । 
সংসারে থাকবে, সব কাজ করবে 

কিন্ত মনট। ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে দিও । 

জীবনের কামনা বামন ? 

এরাও থাকবেই, এদের হাত থেকে 
পরিত্রাণ নেই। 

কেবল মোড় ঘুরিয়ে দাও। 

পৃবে যতই এগ্োবে 
পশ্চিম ততই সরে যাবে দুরে । 
শুধু এগিয়ে বাও। 

কাঠুরিয়ার মতো এগোতে এগোতে 
একদিন হীরকখনির সন্ধান পাবে। 

সবই কথা _কিন্তু অমৃতমাখা । 
আশ্বীসের কথা, জীবনের বাচবার কথা । 

কথা যখন অমৃত হয়ে বায় 
“কথামুতের' সৃষ্টি হয় । 



অর্চন! 
জ্রীমতী হিমানী রায় 

সংলোখকা ও কফাব। 

যবে ভূমি আসিবে সমুখে। শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য হবে জয়ধ্বনি তব, 
কি গিয়ে পুজিব বল ও রাঙ্গা চরণ ; প্রেমের পশরা লয়ে নৈবেস্ত সাজাব। 
নাহি কোৰ উপচার পূজা আয়োজন আরতি প্রদীপ হবে এ ছুটি নয়ন, 
নিভৃত অন্তর কোণে পাতিব আসন, চিত্তপটে তব বূপ হেরি অনুক্ষণ | 

অশখিবারি দিয়া নাথ ধোয়া চরণ কহি এ মিনতি নাথ করি জোড়করঃ 

ভকতি চন্দন লয়ে সাজাব তোমায়, যেভাবে যেথায় রাখো থেকো না 
চিন্ত। মম অর্থ্য রূপে দিব তব পায়। অন্তর । 

ধূপ দীপ জালি দিব কামন! বাসনা, কপামাত্র কপা তব যদি মিলে যায় 
মন পুষ্পাঞ্জলি দিয়া করিব অর্চনা । জীবন সার্থক মম আসি এ ধরায় । 

প্রার্থনা 
শ্রীন্বুনীলকুমার লাহিড়ী 

প্রাতাষ্ঠত কাঁব। 

বড় বিশ্বময় লাশে-_ 
আছে কি না আছে। এই ভেবে মনে বড় সংশয় জাগে ! 
ঘরে ঘরে আজ ঘুরছে রাবণ, ছুর্জয় যত ছুর্ধোধন-_ 
গ্রামে ও গঞ্জে সহরে নগরে সদর্পে করে আন্ষালন । 

কোথায় কৃষ্ণা_অনল-কন্যাঁ_অগ্নিবন্যা। আনগো! তুমি, 
নারীমাংসের লুব্ধ শকুন রয়েছে ভারতে ভাগাড়-ভূমি | 
ছুঃংশাসনের পদভারে কাপে আজি এ নিখিল বসুন্ধরা 

বল কত দেরি মহাগ্রলয়েরর_ আর দেরি নয়__এসো! গো বরা 

সহেনা জধার প্রলয়শঙ্খ বাজাও এবার জগন্নাথ ; 

উঠুক সূর্য যুগ্-অবসানে কাটুক কুটিল গভীর রাত। 

১৫ 



অশ্রনত-অদৃষযোগ 

ূ বিশিষ্ট কাঁব ও লেখক--নেহরট পুরস্কারে সম্মানিত। 

দিগন্ত-সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টা বাজে বহুদূরে, স্তব্ধ বায়ু থমথমে আকাশ. 
ক্ষীণ দীপালোক ভেসে যায়-_ পাতাটি নড়ে না, 
মিশে যায় নক্ষত্র-আকাশে | পাখিরা বাসায় ফিরে গেছে-_ 
তুমি সেই ধ্বনি শুনতে শুনতে সবত্র প্রতীক্ষা! এক কিসের উদ্দেশে । 
আলোকে মিলাও । তুমি অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হও। 

শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীঞ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় 

হাওড়া নরাসংহ দত্ত কলেজে বাংলা 'বভাগের অধ্যাপক । 

হুরস্ত আধার ভেঙে জেগে ওঠে জ্যোতির গোলক, 

সুপ্তি ভেঙে বসুন্ধরা গায়ে মাখে আলোর পরাগ ; 

তোমারি প্রেমেতে দোলে হীনবীর্ধ কালের দ্োলক 

আস্তিক্যে উর্বর হয় আমাদের উন্মত্ত ভূভাগ । 

তোমার মেধাবী মুখে বিচ্ছরিত অমৃতের স্যোদ 

শাস্তির স্ভোত্রে তোমার ললিত আহ্বান ; 

তোমার চেতন৷ ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ, 
হুঃখীর কুটীর যেন হয়ে যায় সাজানো! বাগান । 

যেসব জীবন ছিল অবিশ্বাসীর নির্মম পাথর, 
নাস্তিক্যে আবিদ্ধ বুকে যন্ত্রণার দারুণ শায়ক, 
একে একে ধসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক; 

পাথর চৌচির হয়ঃ জেগে ওঠে মমতার স্বর । 

আকাশের নীলাঞ্তনে তুমি যেন সোনালি ঈগল । 

ডানার আওয়াজে কাপে মত্যলোকে বন্দীর ছুয়ার, 

ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় লাঞ্চিতের বেদনা-শৃঙ্খল, 

আদিগন্ত অন্ধকারে ঢেউ তোলে আলোর জোয়ার। 



সে-নির্জনে দশমহাবিচ্যা 
জীশাস্তশীল দাশ ন্লীমতী সাধনা মুখোপাধ্যায় 

সখ্যাত কাঁব ও গণীতিকার। জানচ্্বাজার পাত্িকায় সং্ল্ট কাব ও লেখিকা । 

কারুর কথা আনবো না আর মনে । বিশাল পক্ষ তোমার হাত ছটো 
তুমিই শুধু থাকবে অমার সনে । আমার বুকটাকে ধরে রাখো 

দেখবো তোমার প্রসন্ন মুখ, বিশাল কক্ষ তোমার ক্রোড়ৃভূমি 
জুড়িয়ে বাবে আমার এ বুক; আমার দেহটিকে ধরে থাকো! 

তোমারই গান গাইবে সে-নিরজজনে । তুমি কি ধূমাবতী নাকি হে কালী তারা 
ূ নাকি মাতঙ্গী ভৈরবী 

কত-না জন আসে আমার ঘরে, 
কনক-কন্দুক নিয়ে যে খেলা কর 

কত কথায় আমার এ ঘর ভরে । 
ছু-হাতে ছুইটি শশী রবি 

তার মাঝে নেই প্রাণের পরশ, 
ভুবন-ঈশ্বরী, ছিন্নমস্তা 

চিত্ত আমার হয় না সরস; 
নাকি হে কমল! ষোড়শী যে 

তোমায় ডাকি সেই বেদনার ক্ষণে । 
হাদয়-মতস্য করে যে ছটফট, 

সেইখানেতে তোমার আসন পাতি, তুমি আকর্ষণ বঁড়শি যে 
দেব বলে তোমায় মালা গাখি। বগলারূপিণী হে দশবিষ্ভ। 

মালাখানি তোমার গলে ঘিভূজ। নাকি হে দশভুজ! 
হলবে আমার চোখের জলে ; ভক্তিহিম জমে বরফ যদি হও 

সফল হবে তোমার পরশনে । শক্তি দিয়ে আমি করি পুজা 

মিনতি 
শ্রীপ্রদদোষকুমার পাল 

জেখক ও কাব, কথাসাহত্য পাঁত্ুকায় সধাক্্ট। 

আজীবন ভরে মন যে আকুল বেলা শেষে তাই ভাবি নিজনে 
তোমার চরণ ধরিতে তোমায় ডাকা যে বাকি ॥ 

সার! দিনমান তাই তো ব্যাকুল তখন দেখি যে সময় নাইরে 
সেই সাধটুকু লভিতে ॥ দিন হল অবসান 

তোমারই নামেতে তোমারই ধ্যানেতে ভগ্ন হদয়ে সখেদে তাইরে 
আছে যে সকল সুখ করি তব গুণগান ॥ 

তোমারে ভুলিয়া থাকি যে মোহেতে মিনতি আমার রাখিও হে প্রভূ 
পাই তাই এত ছুখ। দয়! করো তুমি সবে 

সংসারে মোরা মায়াবন্ধনে তোমারে ভূলিয়। না রহি কু 
তোমারে ভূলিয়া থাকি ছুখে ভরা এই ভবে ॥ 



অনাম-অরূপ 
স্বামী নিরাময়ানম্দ 

'লীীমায়ের বাড” উদ্বোধন কাষালয়ের লোকাস্তাঁরত অধ্যক্ষ । 'বৈতব' ছজ্জনামে 

্ পাঁরচিত সপ্রাসজ্থ কাবি। 

কত নামে ডাকব তোমায় একটি নামে ডেকে তোমায় 
বুঝতে পারি না আশা পুরে না 

অত নামে ডেকেও তবু একটি রূপে দেখে তোমায় 
আশ! যে পূরে না! মনে ধরে নাঁ_ 

ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে সকল নামে সকল রূপে 

তোমারি নাম উচ্চারণে দাও গে! ধরা চুপে চুপে 
বেড়াই এক। জীবনবনে-_ ভালবাসি প্রেম-স্বরূপে 

তবু মন যে ভরে না! প্রাণ তো মরে নাঁ_ 
কার মাঝে যে কে যায় মিশে 

বুঝতে পারি ন1। 

সুষ্টি-পত্তন 
ীনূর্যকুমার ভূঞা 

পদ্মন্রী-ঢাষত প্রথ/াত অসম"য়া কাব__গুয়াহাট বিশ্বাঁবদ্যালয়ের প্রাস্তন উপাচায'। কবিতাটি মূল অসমায়া 
থেকে অনুবাদ করেছেন 1ব*্বভারতণ বশ্বাঁবদ্যালয়ের বাংলা 'বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রামবহাল তেওয়ায়ণ। 

সেই প্রলয়ের দিন__ 
ওগে! প্রভূ তুমি হাতে তুলে নিলে 

তোমার রুদ্র-বীণ। 
আনন্দময় ছিল না বিন্দু 
ছিল নির্জন অরুণ-ইন্ডু 

দিগ দিগন্তে সমুত্তাসিল 
ভীষণ উদ্দীপন 

যে দ্দিনেতে তুমি হাতে তুলে নিলে 
তোমার রুদ্র-বীণ! । 

চন্দ্র সে গেল এড়িয়ে ক্ষ, 

শূন্যে মিলাল মালা-জ্যোতিক্ষ 
সেদিন দীপ্চিহীনা 

হে প্রভূ! যেদিন হাতে তুলে নিলে 
তোমার রুদ্র-বীণ!। 

আকাশটি হল অভ্রআবৃত 

মাটির ঠিকান! হারালো ত্বরিত 
দিগন্তব্যাপী অথিরা স্থৃ্ি 

প্রকম্পে জল-লীন', 
তাহার উপরে উড়িল বিধাতা 

তোমার রুদ্র-বীণ! | 

সেই তমসায় উদিল পুনঃ 
লক্ষ লক্ষ তার', 

সেই বিনষ্টি করিল সৃষ্টি 
অশেষ পুষ্প ধারা । 

নুমু্জরিল চিন্তালতিকা 

নবীন সুরের নবীন কথিকা 
এড়িয়ে বিশ্ব পরিল হিয়ায় 

নতুন স্থষ্তি-কণা, 

সেইদিন তুমি নামিয়ে রাখলে 
তোমার রুদ্র-বীণা । 



ধন্য-শিল্পী 
জ্ীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাঁহত্যসোঁধকা- কাঁব। 

মাটি দিয়ে তোম৷ গড়েছি .বলিয়ে মাটির নও মা তুমি 
. আমার হিয়ার সুষমা রয়েছে তোমার মৃত্তি চুমি'। 
আননে তোমার যে-সুধার ধারা, নয়নে তোমার আলো 

তার সবখানি আমারই ্ষ্টি, আমারে বেসেছ ভালো ! 
মোর তরে তোর স্সেহ-ভাগডার লুকান রয়েছে জানি-_ 

তারই সবটুক ঢটালিয়ে দিয়েছি আমার হৃদয় ছানি ! 
আমার শিল্প, আমার সাধনা, কল্পনা মোর যতো-_ 
তোমারে জিতে হয়েছে সফল, মাটি হ'লো৷ মা-র মতো! ! 

সার্থক হলো! সে-মাটির ভবপ, তোর লাবণ্য ছানি-_ 
সার্থক মাগো ! সন্তান আমি, আমার জননী তুমি ! 
তিল তিল করে আমারে স্থজিলে, নেই যে তোমার সীমা_ 
আমার কল্প-সীমায় বেঁধেছিঃ তোমারে হে অনুপম ! 

ভেঙে গড়ি, গড়ে ভাঙ্, তবু তৃপ্তি নেই যে মনে-_ 
কোন্থানে যেন, কম পড়ে গেল-_বসে ভাবি নিরজনে ! 

য1 পেয়েছি, তার তুলনা যে নেই, আর কত পার দিতে-_ 

এ ভাঙা-গড়ার শেষ নেই, তাই সুখ যে হলো না চিতে ! 
অপটুতা মোর করেছ যে-দুর, হেসে অপরূপ হাসি__ 
জননী আমার, শিল্পী আমার, তুমি স্বর, আমি বাঁশি! 
আপন করুণা-মাধুরী মিশায়ে ঢেকে দাও যত তুল, 

তোমারে স্থজিতে শ্রষ্টা যে তাই পায় নাকো! খু'জে কুল ! 
আমার তুলিতে তোমার ন্মেহের ধার! বহে রঙ হয়ে 
মাতৃ-মূতি আপনি বিকাশে, আক্টা--সে রয় চেয়ে | 
করনা তার সযতনে শুধু মাকে রেখেছিল ধরে*-_ 

তুলিখানি তবু খুঁজেছে বৃথাই রূপথনি অগোচরে ! 
করুণা রাশির একটি কণায় আলো! হলে ধরাতল, 
মায়ের মুখানি উঠিল ফুটিয়ে যেন ফোটা শতদল ! 
অবাক্ শিল্পী | হেরে সে মহিমা, লুটায় ও পদতলে-_ 
ঘ-নয়নে তার ধারা বয়ে যায়, অস্ফুটে “মা! “মা' | বলে! 



উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ-_ম্ম সংখ্যা 

আমি সন্তান! জননী আমার, আমারে স্জিলে ভুমি-_ 
তোমারে গড়িতে সব রঙ লয়ে, তাই পরাজিত আমি ! 
তোমার করুণ! মোর তুলিকায় যে-রঙ্ দিয়েছে ঢেলে_ 
তারই মহিমায় চিল্সয়ী তুমি, সৃন্য়ী হয়ে এলে | 
অরূপে তোমার মহিমা অপার, ম্বরূপে জননী ভুমি-- 

সম্তান-বুকে তাই মা সাধের জন্ম নিলে গে তুমি! 
মৃন্ময়ী তুমি আবাহন পরে, বিসর্জনের শেষে-_ 
আমার হৃদয়ে চিম্ময়ী হবে, এসে জননীর বেশে! 
মুতি তোমার শিল্পী-মহিম! করুক্ প্রচার যত-_ 
মর্মে আমার গাথা হয়ে রবে তুমি জ্যোতি শাশ্বত ! 
করুণ! তোমার মাটিময় দেহে এনেছে অসীম প্রাণ 
অরূপ মহিমা! সরপে প্রকাশি' দিয়েছ ক্েহের দান ! 
তোমারই মাঝারে লভেছি জনম, তোমাতে কর গো লীন-_- 
তব অপরূপ আলোকে আমার রূপ করে৷ সমাসীন ! 

পঞ্চৰটা 
শ্রীকালীসাধন ঘোষ 

লেখক ও কবি। 

““ষকুলতলার আরও কিহ; উত্তরে পণ্টবটী। এই পটার পাদম.লে বাঁসরা পরমহংসঙ্গেষ অনেক সাধনা 
কারয়াছিলেব, আর ইদানখং ভন্তপঙ্গে এখানে সব্দা পাদচারণ কাঁরতেন। গভশখর রান্নে সেখানে কখন কখন 
উঠিয়া বাইতেন। পণ্চবটপর বক্গ্াীল-''ঠাকুর নিজ তত্তবাবধানে রোপণ কারিয়াছিলেন।.*'আশে-পাশে বেল, 
জ.ই, গথধরাজ। গোলাপ, মাল্িকা, জবা, খ্বেতক্করবীী,রম্তকবণ, আবার পণ্মুখণী জবা, চশন জাতায় জবা ।..' 

- শ্্রীশ্রীরামকফকথাম-ত, ৬ম ভাগ 

ধরিত্রীর সীমাপ্রান্তে কুস্থমিত শ্টামল বনানী, 
ছায়ান্বিতা কৃষ্ণচূড়া । আরক্তিম আবাহন দুর-দুরাস্তুরে | 
মৌন্ুমী বাতাস দিল বকুলের দীর্ঘশ্বাস আনি, 
ঘনশ্যাম সমারোহে বর্ষ। নামে প্রসন্ধ অন্তরে । 
করবী, মল্লিকা যুখী, গন্ধরাজ বন্দিত কানন, 
নিসর্গের মহিমায় আুভাত্বর পঞ্চবটা-তল । 
জন্মলভে বন্ুন্ধরা, হেরি পরত্রন্মের আনন । 
বিভাবরী শব্দহীন । অন্ধকার নিবিড় কুস্তল। 

অন্তহীন ছায়াপথে নক্ষত্রের নীরব ভাষণে 
কাহার বন্দন। গীতি । হৃদয়ের মহামৌন-ধ্বনি | 
শুভ মাতৃমন্ত্রের উদগাতা ধ্যানমঞগ্ন | পঞ্চবটী ছায়ে । 
তোমার অমৃতবাণী শাস্ত ধীর শুদ্ধ প্রবচনে 
সরল শিশুর ক বিনন্দিত সে বিশ্বজননী । 



মন্দির ও দেউল 
ডক্র শাস্তিকুমার ঘোষ 

বিশিষ্ট লেখক ও কাব। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সাঁভস কমিশনের চেয়ারম্যান । 

পাহাড়ন্চূড়ায় মন্দির ঃ 

পাথরের ধাপ ভেঙে পৌছনে দেবতার সমুখে। 
নিচে অশ্রুমতী নদী, যার সরস সবুজ ছ-পারে 

গড়ে উঠেছে জনপদ-_ 
জনসংঘ অধিকার করেছে নির্জন্তাকে। 
আমার ইচ্ছ। ঢেউ তোলে নারকেল গাছ-ঘের! ফসল খেতে, 

ফোটায় শেষ গোলাপ বন্ধ্যা জমিতে । 
দেবতা দেবেন স্থিতি, অবসর 

উপচে-ওঠা ভালোবাসা হৃদয়ে-হৃদয়ে 

৪ 

ঘুমের ভিতর থেকে জেগে বইছে নদী 
এই সকালে কুয়াশায় ঢেকে ফেলছে সাকো 
এক-একটা বজর! বয়ে নিয়ে যায় শস্তভার বন্দর অবধি 
সোনার মুহুর্তটিকে তুমি পারো! যদি ধরে রাখো 
আমি তাকাতে পারি না জলের দ্রিকে-_-কে ধরবে 

জ্বোতে ভেসেযাওয়া মালা 

গোলাপ-বাগের বুকের উপর শুধু বয়ে যাচ্ছে সুবাতাস 

বুলবুলির স্পষ্ট স্বর পুম্পিত ডালে; কাঠবিড়ালী গ্ভাখে 
গাছের ছায়ায় রামসীতার পালা 

মানুষ গড়লো! করজোড়ের মতো দেউল, 
য1 ছু'তে চাইছে হৃদয়াকাশ 



ডক্টর নুপুর 
সাহত্যসোবকা ও কাঁব--কাঁলকাতা যোগমায়া দেব কলেঞ্জের ইংরেজী [বিভাগে অধ্যাপিকা । 

মৃত্যুকে শ্রদ্ধা কর, 
সে এসে দাড়ালে বিনীত হয়ে মাথা নামাও । 

জীবন এক অখগ্ড লড়াই সন্দেহ নেই, 
কিন্ত সে দিতে পারে না বিজেতার গৌরব, 
মৃত্যুই জীবনকে দেয় বিজয়ীর মুকুট । 
জীবনের বড় পক্ষপাতিত, 

অনেক ভেবে, বিচার করে সে অলঙ্কার দেয় 

প্রাপকের হাতে 

কাউকে শাস্তি, কাউকে চিরজ্বালা, 
কেউ পায় লক্ষ্মীর ঝাপির উপছে পড়া ধন 
কেউ হাহাকার করে ছু-সুঠো চালের জন্যে ; 
ভরা অচলে আবার ঝরে নতুন উপহার 
-হয়তো! জীবনের খেয়াল থাকে ন। 

কাকে কখন কি দেওয়া উচিত। 

মৃত্যু কিন্ত অবিচল তার নিধিচার আশীর্বাদ বিতরণে । 
নিজের দান সে মাপে না জীবনের মাপকাঠিতে । 
যুদ্ধের শেষে ব্লাম্ত সৈনিকের জন্য 
শান্তির প্রলেপ নিয়ে অপেক্ষা করে 

চির আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে । 

তাই মৃত্যু নিরপেক্ষ দাতী, অবিচল দর্শনে, 
সমদৃষ্টি তার মূল্যায়নে | 
জীবনের চেয়ে সে মহান, নিরভূলিভাবে সার্থক। 
মৃত্যু এলে তাকে শ্রদ্ধা জানাও, 

শোকে বিনত হয়ে, নীরব অভিবাদনে ॥ 



উদ্বোধনে মা 
ব্রহ্মচারিণী অজিতা 

শিক্ষান্তীতনণ লোঁখকা ও কাঁব। 

কলকোলাহলময় কর্মমুখর 

চঞ্চল এ মহানগরী-_রাজপথে জনশোত 

বহে অবিরাম, জানে না চলেছে কেন? 

সমাপিবে কোন কর্ম? উদ্দেশ্য বা কিবা 
জীবনের ? নাহি জানে কতু, অশ্রাস্ত চরণে 

তবু মিছে ছুটে চলা, কোথা ? কত দূর? 
কে দিবে উত্তর ? নাহি তিলেক বিরাম; 

নাহিক বিশ্রাম, পলকের তরে নাহি শাস্তি 

বৃথা যাত্রা! লক্ষ্যহীন-_শুধু গতি আর গতি ! 
সহসা থামিল পাস্থ । কোন 

যাছুমনস্ত্বলে বুঝি অন্ধ লভেছে দিঠি, 
হেরিয়! নুমুখে ওই শান্তির আলয় 
স্তব্ধ, বাক্যহারা, মরুভূ-মাঝারে মরগ্যান! 

লবণান্থুরাশি মাঝে এ যে অমৃত-নিঝর ! 
শীস্ত এবে শ্রান্ত চিত-_জুড়ায় জীবন, 
মাতৃজেহ নুধাস্বাদে তৃপ্ত তপ্ত প্রাণ । 

ক্ুত্রায়তন সে নিলয় 

নাই নয়ননন্দন কার-কাজের চমৎকারিত্ব, 
অথবা বিশাল প্রাসাদের বিপুলত্বের গৌরব, 
স্থাপত্যে কি ভাস্কর্ষেও নয় খ্যাতি 

বিশ্বজোড়া, 
অমুপস্থিত-_-বৈভবের গৃবিত জলুস। 
নিরাভরণ, অনাড়ম্বর--তবু কী অপরূপ 

মহিমায় মাখা! মহীতলে মেলে ন! 

উপমা, 
'ত্রিদিব-অধিক" এ যে “মহতো মহীয়ান 
পরশিয়! মাতৃ-পদ-রজ-দিব্য অমৃত সম্পদ । 

ত্যাগের দিব্যহ্যাতি ঝলকে 
গৈরিক, পুষ্পচন্দনের পবিত্র সৌরভ, 
ঘণ্টার ধীর-উদাত্ত ধ্বনি, সৌগন্ধ ধৃপের, 
কর্মব্যস্ত সম্ন্যাসীর প্রশাস্ত আনন, _কক্ষ 

প্রান্তে 

পর্যন্কে আসীন অপরূপা মাতৃমৃক্তিখানি 
প্রতিমা মেহের, ৷ দিব্য এ আলয়ে সদ! 

বিরাজেন জননী আমার । নহে “দশভুজা? 
“দশপ্রহরণধারিণী” কিংবা “দেবী অষ্টভুজা+ | 
নহে “চতু্ভুজা, ত্রিনয়নী, ব্রিদিববাসিনী, | 

দ্বিভুজ। মানবী-_মাতা মম,মাতা সবাকার, 
ছখানি নয়নে ক্ষরে ন্েহস্থধা অনিবার | 

অতুলন প্রেমের পাথার । 

বুঝি “করুণা” ধরিয়া কায় এসেছে ধরায়, 
চরণকমলতলে নীরবে প্রণত নিত্য 

তনয়-তনয়া 'মা'র__ প্রাণের আকুতি শত, 
আতি অন্তরের সকরুণঃ নিবেদিছে সবে। 

“মা” বিনে বুঝিবে কেবা ব্যথা সন্তানের, 
কে দিবে সাস্ত্বন তারে” হরিয়া সম্তাপ ? 

জগতের মাতা! সবাকার । 

প্রসাদে যাহার জাগে চিত্তে আনন্দ-অপার, 
বাঞ্চিত কপাকণ! ধার, তপঃ স্থুকোঠর 
যুগ যুগ ধরি' করে যোগিখধিবর, 
বারেক প্রণমি' পদে ধন্য পুর-নর, 
পাবন সে অমৃতনাম--“মা সারদামণি' | 

“উদ্বোধন আলো করি রাজেন জননী 

“মাতৃপীঠ'-_পুণ্যতীর্ঘে নমি সদ! নমি। 



রামায়ণী3 তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ 
( রামায়ণ রচনা--কুশ ও লবের রামায়ণ গান ) 

প্রীঅসিতকুমার হালদার 
আঁসতকুমার একাধারে শিজ্পণ, সাহাতাক ও কাঁব। তাঁর সাহিত্য ও ফাঁব-প্রতিভা বিকাশের মূলেও ছিল 

রবীচ্দুনাথের অকুষ্ঠ আশশীর্ধাদ ও প্রেরণা । সমগ্র বাজ্ণীক-রামারণের ভাবাবলম্বনে পদ্যানুবাদ 'রামারণী' 

আঁসতকুমারের অক্ষয় কাত" । অপ্রকাশিত 'রামায়ণপত্র একাঁট অধ্যায় (তৃতীয়-চতুর্থ সর্গ' ) এখানে ম্বাদ্রত 

হল। গশঙ্পণ-কন্যা শ্রীধতশী অতগণ বড়ুয়ার সৌজন্যে 'রামায়ণী'র পাশ্ডুলাপটি পাওয়া গেছে। 

ধীমান বাল্সীকি 

ধর্মার্থ সহিত হিত শ্রীরামচরিত 
নারদ খষির কাছে শুনিয়া সমগ্র 
সমধিক জানিবারে 

বিধিমত বসি দর্ভাসনে করি আচমন 

রহি কৃতাঞ্লিপুটে হইলেন বোগমগ্ন 
অনন্তর ধ্যানে 

শ্রীরাম, লন্দ্রণ সীতা প্রজাবর্গসহ 
ভারাদের সাথে 

দরশরথ রাজনের হাস্য বাক্য, গতি সর্ব; 
লক্ষণ সীতার সনে বন-পর্যটনে 

সত্যসন্ধ রামের বীক্ষণ 

হেরিলেন ধর্মাত্ বাল্ীকি 

“করতলগত যেন আমলক ফল; । 

যোগপথা শ্রিত হয়ে হরিয়া সকল 
সাগররত্বের মতো ধর্মার্থ কামার্থগুণে 

অতি সারবান সর্বশ্রুতিমনোহর 
রাচিলেন মহামতি 

রদ্বুবংশ শ্রীরামচরিত নারদবণিত 
শুভ সন্দর্ভের সার। 

মহামুনি গ্রস্থে তার 
রাম-্লক রাজ্য আর রাবণ সংহার,। 

. সীতার উদ্ধার, বু শক্তি পরিচয় 
লোকনিষ্ঠা, ক্ষমা, সাম্য সকল বিধয় 

বিচিত্র পদেতে রচি 
চতুবিংশ সহস্র ক্লোকেতে 
পঞ্চগত সর্গভাগে 
ছয় কাণ্ডে রচি 

আরে সপ্তকাণ্ডে তাহা করিয়া সমাপ্ত 

গাথিলেন সপ্তমণি জমুজ্জল হার । 
গ্রন্থশেষে উপজিল 

চিন্তা শুধু তার 
হবে ইহা কিরূপে প্রচার 
জগতের হিত-যোগ্য দিব্য সমাচার ? 

হেনকালে মুনিবেশী 
তরুণ কিশোর ছুটি আশ্রম নিবাসী 

কুশীলব ভাতা আসি 

বালীকিরে করেন প্রণাম । 

মেধাবী, বেদজ্ঞ, বুদ্ধি অতি সুমাজিত 
হ্বরসংযুক্ত দেখিয়া বাল্মীকি 
করুণানিলয় মুনি ত্রিকালজ্ঞ ধীর 
সাদরে উভয়ে করিয়। গ্রহণ 
রাবণ-নিধন আর রামের চরিত 

স্বরচিত রামায়ণ করালেন গীত। 

শিক্ষা! লি হুটি ভ্রাতা 
পাঠে, গানে সুমধুর 
দ্রুত, মধ্য, বিলছ্দিত তানে 

যড়জ, খষভ আদি সপ্তত্বর দানে 
তন্্রী বাছ্ে লয়ে সমে গীতিযোগ্য যাহা 



আর্বিন, ১৩৯২ ] 

কৃতাস্ত রাবণ বধ 

জ্রীরামের জয় 
শঙ্গার, করুণ, হাস্থ, রৌদ্র ভয়ানক, 
বীর, আদি রসাত্মক গাহিলেন কাব্য মধুময় 
গন্ধর্বতত্বজ্ঞ কুশলব গম্ধর্বের রূপ 
মধুক্ঠ, সুধাভাষী 
সর্বগুণে সুলক্ষণ রয়েছে প্রকাশি। 

রাম অন্গুরূপ ছটি 
তারি বিদ্বে সমুৎপন্ন প্রতিবিম্ব যেন। 

মহানন্দে রামগান করে ভ্রাতৃছয় 
সাধুং খাষি, দ্বিজ শুনি 
গ্রীত অতিশয় । 

কুশীলব রামায়ণ গীতি 
শ্রতিমাত্র জাগে গ্রীতি পুলক বিস্ময় 
প্রেমা শ্রদতে গদগদ স্তব্ধ সবে রয়। 

গীত-মুগ্ধ খবি মুনি সাধুবাদ দানি 

তাহাদের তরে 
কলস, বন্ধল দেন সবারে আদরে । 
কেহ কৃষ্জাজিন কেহ বজ্ঞনুত্র, হার, 
কমগুলুঃ মৌজী, কেহ কৌগীন বসন, 
কষায় বন্ধেরে আর জটার বন্ধনী 

কাষ্ঠ সংগ্রহের রজ্জু$ যজ্ঞপাত্র আনি 
রাখেন তার্দের কাছে 

বহু কাষ্ঠ ভার, 
উচুম্বরী রচ। গীঠ, কুটজকুন্ম 
দেন উপহার 
যথাসাধ্য ধার। 

আর যারা করে নাই দান 

রাখিবারে মান 
বান্মীকির অস্থুপম কবিত্বের প্রশংসা করিয়! 

রামায়ণী £ তৃতীয়-চতুর্থ ম ৫৯৫ 

একবাক্যে কুশীলবে আশীর্বাদ দানি 
“দীর্ঘজীবী হও" কহি গেলেন চলিয়া । 

কুশীলব ভ্রাতৃদ্বয় 
সুখোদ্দীপ্ধ আয়ু্ধর গাহি রামায়ণ . 
করিলেন সর্বত্রই সুখ্যাতি অ্ন। 
একদা সহসা তারা 
রাজপথে অযোধ্যায় গীত গাহি ভ্রমিবার 

কালে 
তাহাদের সাথে 

রামচন্দ্র মহারাজ নয়নে নয়ন 
ঘটিল মিলন। 
রামায়ণ-গীতি শুনি নৃপতি শ্রীরাম 
সাদরে তাদের ভবনে আনিয়। 
বসালেন হেম সিংহাসনে । 
লক্ষ্মণ শক্ুদ্ধ আর ভরতের সাথে 

লইয়া আসন দিলেন আদেশ রাম 
গাহিবারে গীত। কহিলেন পুনরায় 
“দেবতুল্য নবীন তরুণ 
ভ্রাতা ছুটি এসেছেন হেথা 
নিকটে তাদের 
বিচিত্রার্থপ্রদ 
অপূর্ব আখ্যান সবে করে শ্রবণ ।” 
রামের অনুজ্ঞায় 

গীতি-মার্গ বিধানের মতে 
তম্ত্রীলয়ে সুমধুর 
সর্বগাত্র মন হৃদি উল্লাসজনক 
কুশীলব গীতে রত হলেন হুজনে । 
বপ রাম শুনি রামায়ণ 
কহিলেন অন্ুজেরে 
“গায়কেরা মুনিবেশী 
আছে তবু রাজ-চিহ্নু দেহেতে অঙ্কিত 
উপাখ্যান গীতি এই মাধূর্ষে ভরিয়া 
মোর খ্যাতি যশেতে পুরিত।” 
রামচন্দ্র সভাসীন 
কীতি নিজ হবে স্থায়ী ভাবি 
শুনিতে আসক্তি তার হল সমধিক । 



নমো সন্ুদ্ধায়' 

স্বামী বিবেকানন্দ 

সঙ্কলক (গগ্ঠ-ছন্দে )$ অধ্যাপক শ্রীশঙ্রীপ্রসাদ বন্মু 

ফাঁলকাতা বিত্বাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাঁহতোর রামতনু লাহড়ী অধ্যাপক--বিভাগণয় প্রধান। 

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতকশীত" বিবেকানল্দ-গবেষক। 

॥১॥ 
বুদ্ধ আমার ইট্ট, আমার ঈশ্বর । 

তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে, জীবনে আমার, একেবারে বাল্যকালে । 

তখন স্কুলে পড়ি, ধ্যান করছি রুদ্ধ ঘরে, 
অকন্মাৎ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুক্রষ, সম্মুখে, 

মুখে অপূর্ব আলোক মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডত-কমগ্ডলু হস্তে প্রশান্ত সন্ন্যাসী, 

ভাষাময় নয়নে তাকিয়ে আমার দিকে, যেন কিছু বলবেন । 

অভিভূত আমি, প্রণাম করেছি সাষ্টাঙ্গে, কিন্তু ভয় পেয়েছি, 
দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতো, 

শোনা হয়নি তার কথা। 

জানি তবু জানি-_প্র্তু বুদ্ধই এসেছিলেন আমার কাছে। 

তারপর একদিন বুদ্ধগয়ায় ধ্যানে বসেছি বো ধিবৃক্ষতলে, 

আর শিউরে উঠেছি-_এও কি সম্ভব 1 

যে-বায়ুতে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি-_ 

তাতেই শ্বাস নিচ্ছি আমি ! 

যে-মাটিতে বিচরণ করে ছিলেন__ 

তাতেই অবস্থিত আমিও | 

বুদ্ধ। 
তিনি সেই একমাত্র ধাতে আবির্ভূত এবং বিঘো মিত এই বার্তা__ 
মৃত্যু মহ। অভিশাপ-_-অভিশাপ এ-জীবন। 
মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে_ 
তাই হোক মানবের ঞ্রুব আশ্রয় 1 

ও নমো ভগবতে সন্ষ্ধায়। 
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॥২ | 

জগৎ দেখেনি তার মতে সংস্কারক 

যিনি বলেছেন স্থির কণ্ঠে : 

কিছু শুনেছ বলেই তাকে বিশ্বাম করো না; 

বংশাহুত্রমে কোনে মত পেয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাম করে৷ না; 

প্রাচীন কোনে খধির বাক্য বলেই তাকে বিশ্বাস কৰে। ন! 3 

কোনে। তর্থে অভ্যাসে জড়িত হয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো ন। 3 

বিচার করো, বিঙ্গেষণ করো, গ্যাখে। যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা 3 

ভ্াখো তা সকলের কল্যাণকর কিনা, 

যদ্দি হয়, তবেই গ্রহণ করো, 

আর জীবন যাপন করো সেই মতো । 

তাক্কিক ব্রাঙ্গণকে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন__ 
আপনার! ব্রঙ্গকে দেখেছেন? 

_-ন1। 

আপনাদের পিতা ত্রক্ষকে দেখেছেন ? 
মনে হয় না। 
আপনাদের পিতামহ ব্রঙ্গকে দেখেছেন? 

"জানি না। 
হে বন্ধুগণ ! ধাকে ন। দেখেছেন আপনি, 
ন। দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ, 
সেই অদৃশ্ের দ্বার! দাবিয়ে রাখতে চান অন্যদের 

কি আশ্চর্য ! 

ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ব্রাঙ্ণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক, 
কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিময় | 

বুদ্ধ শাস্তভাবে সব শুনলেন, পরে বললেন, 
আপনাদের শান্তর কি বলেছে- ঈশ্বর ক্রোধী ? 

--না, বলেনি । 

আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে- ঈশ্বর অগ্ভের ক্ষতিকারক? 

--না, বলেনি। 

আপনাদের শান্্ কি বলেছে- ঈশ্বর অপবিত্র ? 
না, অৰন্তই বলেনি । 

আপনাদের শাস্ত্র এবিষয়ে কী বলেছে? 
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- শাস্ত্র বলেছে- ঈশ্বর পৰিজ্র, ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর মঙ্গলময় । 
ক্িধ হাসিতে বুদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ 1 

তাহলে কেন আপনারা! চেষ্টা করেন ন! পবিজ্র ও মঙ্গলময় হতে. 
যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারেন ? 

ধর্মে লৌকিকতার প্রচণ্ড বিরোধী বুদ্ধের কাছে শিত্তরা! লোৎনাছে বললেন_ 
এক অলৌকিক ক্রিয়াকারীর কথা । 

সে লোকটি নাকি শৃন্ত থেকে মৃৎ্তাণ্ড নামাতে পারে । 

তেমন একটি পাত্র বুদ্ধকে দেখানোও হুল । 
লাথি মেরে সেটি ভেঙে বুদ্ধ বললেন__ 
কদ্দাপি অলৌকিকতার উপরে ধর্মকে দাড় করাবে না। 
অনুসন্ধান করে! বিশুদ্ধ সত্যের, 

অগ্রসর হও আত্মদ্দোতির আলোকে । 

সত্যের জন্ত বুদ্ধের নির্ভয় সন্ধান, 

প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপূর্ব প্রেম, 

জগতে অনন্ত । 

ধর্মগতের মহাসেনা পতি বুদ্ধ, 

সিংহাসন অধিকার করেছিলেন 

অপরকে দান করার জন্তই | 

॥৩ ॥ 

বুদ্ধ প্রেরণ করতেন প্ররেম্গপ্রবাহ__- 

উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, উধের্ব ও নিয়ে 
যতক্ষণ ন। পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অশন্ত শোতে । 

সম্মুখে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ 
এ বিশ্বের সবকিছু আমাদের, 
বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করো! জগৎকে । 

মহারণ্যে বুদ্ধের ধ্যান আত্মমুক্তির জন্ত নয়। 

জগৎ জলছে- নির্গঙ্নের পথ চাই-- 
বাচার জন্য । 

জগতে এত ছুঃখ কেন- কেন-- 

সেই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি। 
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অন্গসরণ করো ভাকে-_বৃ্ধতবলাতের পূর্বে ফিনি 
পাচশতবার জন্মেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন__ 

সেই প্রীবুদ্ধকে । 

॥ ৪ ॥ 

বুদ্ধের ধর্ম ভ্রুত ছড়িয়েছিল তার দর্শনের জম্য নয়, 

সে দর্শনের সব কথ! গ্রাহ্যও নয়, যেহেতু যুক্তিসঙ্গত নয় সদা, 
বুদ্ধের বিস্তারের কারণ তার অপূর্ব প্রেম। রর 
মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত, 

সিক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে। 

ঈশ্বরকে ভালবেসেছে মানুষ কিন্তু তুলেছে মন্তুস্ত-ভ্রাতাকে। 

ঈশ্বরের জন্ত প্রাণ দিয়েছে সে- নিয়েছেও প্রাণ__ 
ঈশ্বরেরই নাষে। 
বলি দিয়েছে নিজ সন্তানকে, লুঠন করেছে অন্য দেশ ও জাতিকে, 

খুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মান্গষকে, 

সিক্ত করেছে ধরিআ্ী রক্তে শুধু রক্তে, 
সবই ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরেরই নামে । 
বুদ্ধের শিক্ষাতে মানুষ প্রথম মুখ ফেরাল অপগ ঈশ্বরের দিকে, 

সে ঈশ্বর-_মানুষ। 

বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের ঢেউ, 

তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ, 

পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ__র্বদিক-_সর্ব প্রান্ত। 

অসাম্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী, 

জাতিভেদ খগ্ডনকারী, 

অধিকারবাদ নাশকারী, 

সর্ব প্রাণীর সাম্যবিঘোষক, 

লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পনিজ্াতা_- 

তিনি তথাগত- বুদ্ধ । 

॥৫ ॥ 

বুদ্ধের এই দারুণ বার্তা : 
উন্নংল করে! নিজ হৃদয়ের স্বার্থপঞ্ণতা, 

উন্ন.ল করে! সকলই যা' স্বার্থে ভোলায় মানুষকে । 
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রী নয়__ পু নয়- পরিবার নক্ব-_না না 
আবদ্ধ হয়ো না সংসারে । 

্ার্থশূন্ত হও! স্বার্থশৃন্ হও! 

অতন্দ্র বুদ্ধের বাণী £ 

তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, ছুঃখ সর্বন্ব যেখানে । 

তোমার এঁ উত্তম খানা, সুন্দর বসন, আরামের আবাল! 

হে মোহুনিত্রিত নর-নাবী-_ 
ভেবেছ কি কোটি-কোটি ক্ষ্ধাতুরের কথ! যারা মৃত্যুপথযাত্রী ! 

শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখ _ভুলোনা এই মহাসত্য । 

জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাদে, 

সেই তার প্রথম উচ্চারণ । 

কান্নাই সত্য জগতে--নকলে কাদছে-কাদবে । 

এই জেনে ত্যাগ করো স্বার্থ । 

আচার্ধদের মধ্যে বুদ্ধই সর্বাধিক শিখিয়েছেন 
আত্মবিশ্বামী হতে। 

যেখানে স্বাধীন'ত। সেখানেই শান্তি--তিনি বলেছেন। 

যেখানে অধীনত! সেখানেই ছুঃখ-_তিনি বলেছেন । 

মানুষে রয়েছে অনন্ত শক্তি, 

কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে? 

প্রতি শ্বাসে উপাসনা করছ তোমরা--একথা ভূলো না। 

আমি তোমাদের লঙ্গে কথ! বলছি-_এওড উপাসন। | 

তোমরা শুনছ-- এও উপাসন| | 

শরীর-মনের এমন মুহত্ত কি সম্ভব যখন মানুষ 

দিব্যশক্তির গ্রকাশলীলার অংশী নয়? 

প্রার্থন। কি যাছুমন্ত্র যে শবোচ্চারণেই অলৌকিক ফল পাভ? 

নানা প্রত্যেককে শ্রমে ও ধর্মে পৌঁছতে হবে গতীবে, 

অনন্ত শক্তির উৎসে । 

অমই পর্বোচ্চ প্রার্থনা_বাক্য নয়। 

কর্মের হ্বার। উপাসনা করো-_নীরবে। 

প্রলোভন এসেছিল বুদ্ধের কাছে, হাতছানি দিয়ে বলেছিণ, 

ছেড়ে দাও মত্যের সন্ধান, 
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ফিরে যাও সংসারে, পুরনে। জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে, 
আ্াস্ত শবে চিহ্িত করে সদ্বস্তকে। 

প্রলোভনের ধ্বংসত্ুপে দাড়িয়ে সেই মহাকায় পুরুষ বলেছিলেন, 

সত্যের সন্ধানে মৃত্যুও শ্রেয় অজ্ঞানের জীবনের চেয়ে, 

যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়--পরাভূত জীবনের চেয়ে । 

শত্রু ব! মিত্র, কেউ কখনো বলতে পারেনি 

স্বজনের হিত ছাড়া বুদ্ধ একটি নিংশ্বাসও নিয়েছেন, 

একটুকরো! রুটিও খেয়েছেন । 

কল্যাণের জন্যই তিনি কল্যাণক। 

প্রেমের জন্তই তিনি প্রেমিক । 

বুদ্ধের শিত্তার। প্রশ্ন করলেন_ আমরা সৎ হব কেন ? 

বুদ্ধ বললেন--তোমরা সদ্ভাব পেয়েছ উত্তরাধিকার স্থজে, 

সদ্ভাবের উত্তরাধিকার রেখে যাও পরবতীঁদের জন্য | 

এসো আমর] চেষ্টা করি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্য, 
এসে। আমরা সদাঁচরণ করি সদাচরণের জন্যই । 

মানুষের ছুঃখের জন্য মানুষই দায়ী, 

মানুষের স্দাচরণের প্রশংস। মান্বই পাবে । 

সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাবার সময়ে সঞ্চারিত করে যায় 

পরবর্তী ঢেউয়ে উত্থানের শক্তি, 

তেমনি এক আত্ম! দিয়ে যায় নিজের শক্তি__- 

ভবিষ্যৎ আত্মায়। 

| ৬ ॥। 

হে পাশ্চাত্্যবাসিগণ ! তোমরা বলছ-_- 

ক্রুশবিদ্ধ হলে বৃদ্ধি পেত বুদ্ধের মহিমা । 

হায়-_ঠিক ! 
রোমক নিটুরতার হে পৃজারীগণ | 

তোমর! কেবলই চাও অসাধারণ কাণ্ড, এপিক গর্জন, 

“হ্টমুণ্ডে অতলম্পর্শে গহবরে নিক্ষেপের” 

মিপ্টনী চীৎকার । 
ঘীইকে পেরেক এঁকে মার হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন, 

থুবই পছন্দ তোমাদের । 
১৭. 
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জীবনের সামাম্ক ঘটনার কবিস্ব তুচ্ছ তোষাদের কাছে, 

আমাদের কাছে কিন্ত নয়। 

অপূর্ব লাগে বুদ্ধের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি। 

যেষন ধরে। না কেন-- 

মৃতপুত্র বুকে নিয়ে মা এসেছে কাদতে-কাদতে-__ 

“হেবুদ্ধ! হেগ্রসূ! জীবন দান করো পুর, 
সকলই সাধা তোমার |, 
বুদ্ধ বললেন করুণা-ক্ে, 

'মাতঃ! প্রাণভিক্ষা করছ পুত্রের? 
তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠ শ্বেত সরিষ।, 

এমন গৃহ থেকে যেখানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু ।' 

শুধু এই? এত সামান্য? এখনই আনমছি-_ 
ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল ছ্বারে-দ্বারে, 

কিন্তু পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই। 
মৃত্যুত্োতের কুলে দাড়িয়ে পুত্রহার! মা জেনেছিল-_- 

জীবনের অনিবার্ধ সত্য-_ 

মৃত্যু। 

আরও কাহিনী-_ 

বুদ্ধ কাধে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে । 

ছাগশিশু খু'ড়িয়ে হাটছিল য.পকাষ্ঠের দিকে-_ 
বলির পশুদের সঙ্গে । 

বুদ্ধ এসে দাড়ালেন রাজঘ্বারে, 

পুণ্যলোভাতুর নৃপতিকে বললেন, 

হে মহারাজ! ছাগশিশুকে বলি দিলে ষে-পুণ্য 

তারো চেয়ে বহুগুণ পুণ্য পাবে মাচ্ছষকে বলি দিলে। 

আমি প্রস্তত--ছাগশিশুর স্থান নিতে । 

হেলায় রাজসম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ নেমেছেন পথে 
এর নাটকীয় সৌন্দর্ষে মুগ্ধ তোমরা, হে, পাশ্চাত্তাবাসী ! 
ওটা কোনে। বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবধে। 

এক ক্ষুদ্র রাজার পু গৌতম, কি-বা! এশ্বর্ধ তাদের, 
তাঁর মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে । 
কিন্ত কোনে তুলন। নেই নির্বাণ-পরবর্তী ঘটনার, 
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সহজের অপূর্ব সৌন্দর্ধে পূর্ণ সেগুলি ।__ 
রাত্রি গভীর, বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম । . 

বুদ্ধ দাড়ালেন এসে এক গোপের কুটীরে, 
ছাচের নীচে দেওয়ালের গাঘে'ষে। 

ছাচ দিয়ে জল ঝরছে । বাতাসের ঝাপট। 

জানল! দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সঙ্্যাসীকে। 

বা! বা! গেরুয়াধারী যে! থাকো ওখানে । 

ওই তোমার ঠিক জায়গ! ৷ 
গান ধরল সে-_- 

“গোকু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তণ্ড ঘর, : 
নিরাপদ পত্বী আমার, সুখে নি্জরিত সম্তানেরা, 

স্থতরাং মেধঘগণ ! আজ রাজে-- 

তোমর। বধণ করো স্বচ্ছন্দে।' 

বুদ্ধ উত্তর দিলেন-_ 
“আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত, 
হৃদয় দৃঢ় ও সুস্থির । 

সুতরাং হে মেঘগণ ! আজ রাত্রে. 

তোঁমর। বধণ করে৷ শ্বচ্ছনো ।' 

গোপ গাইল-_ 

“খেতের ফসল কাটা শেষ, খড় উঠেছে খামারে, 
জলভর! নদী, মজবুত বীধানে। পথ, 

সুতরাং হে মেধগণ ! আজ রাত্রে-- 

তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে ৷” 

গাইতে--গাইতে--লাগল গোপ, 
উত্তর দিয়ে গেলেন বুদ্ধ একই ভাবে। 
ক্রমে নম্র হয়ে এল গোপের ক 

নত হুল সে বুদ্ধের চরণে, 

অনুতগ্ত হদয়ে-__শিল্তত্বের জন্য । 

মৃত্যুতে মহীয়ান বুদ্ধ--জীবনের মতোই । 
অস্ত্যজ জাতির এক মানুষ আহার্ধ দিল তাকে, 

ছুষ্ট উপাদানে, অশ্তডুচি পরিবেশে প্রস্তত খাস । 

বুদ্ধ শিল্তদবের বললেন, তোমর! থেয়ে! ন৷ এ-জিনিস, 
কিন্ত আমি তে পারব ন৷ প্রত্যাখ্যান করতে । 
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যাও, বলে এসে এঁ মানুষটিকে, 

আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে, 

আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে । 

বুদ্ধ বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে, 

বৃক্ষতলে বিছানে। চীর, 
পিংছের ন্যায় দক্ষিণপার্থ্বে শয়ান আনন্দময় পুরুষ, 

মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। 
প্রিয় শিষ্য আনন্দ কীদছিলেন। 

বুদ্ধ তিরস্কার করে বললেন, 

জেনে রাখো, বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ নন, 
ওটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পারে । 

অন্ত কাউকে অর্চনা নয়-_ 

আত্মদীপে। ভব। 

সিংহ যেমন ভীত নয় শবে, 

জালবদ্ধ নয় বায, জললিণড নয় পদ্মপক্র, 

তেমনি একাকী বিচরণ করে। গণ্ডারের মতো । 

দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্ করে। না৷ কোনোকিছু, 

অগ্রসর হও গগ্ডারের মতো একাকী । 

শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আনছে তথাগতের, 

সকলে নীরব, রুদ্ধশ্বাস। 

দুরাগত একজন সহস! ছুটে এল সেখানে, 
উপদেশপ্রার্থা। 
হবে না, সম্ভব নয়--শিষ্যর। ফেরালো তাকে । 

বুদ্ধ থামালেন। 
বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও, 

তথাগত সর্দ। প্রস্তত। 

সত্য--গভীরভাবে সত্য-_এই কাহিনী । 

আমি দেখেছি রামকৃষ্ণকে 

অস্তিমক্ষণে একই কাজ করতে । 

রামরুষ সদা প্রস্তত। 



সাবধান 

(ছেঁড়া কাগজ জুড়ে চনরর্প ) 
[শস্পাচাষ নন্দলালের রচন। 

সোঁজন্যে £ বিশ্বরুপ বসু। 
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বিমলেশ্বরের পথে 
স্বামী চৈত্যানম্দ 

যাগবাজার ভীরামকৃ্ণ মঠের সম্নযাস--'উদ্যোধন' পাঁরকায় সধাষ্ট। 

উত্তরকাশী। ১৫ নতেম্বর, ১৯৮৪ । রাত 

টা। স্বামী ব্রজেশাননা ও আমি শ্রীরামকফ 
্র থেকে বেরিয়ে পড়লাম । দুজনের গায়ে 

রম জামা, চাদর | মাথায় কান-ঢাকা টুপি। 

[তে লাঠি, টর্চলাইট, ভিক্ষাপাত্রে গঙ্জাজল ও 

ববপত্র। হেঁটে মাইলখানেকের মতো! রাস্তা 
গলাম। উজেলীতে | এখানে সাধু-মহাত্মারা 
কেন। এক মহাত্মার কুটিয়ায় গিয়ে আমরা 
(জন হাজির হলাম। কুটিয়াতে ছুজন বৃদ্ধ সন্যাসী 
দামাদের জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। আমরা 

যতেই তারা কফি তৈরি করে ফেললেন। 

রজন মিলে কফি ও বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে 
ডুনাম। প্রা ভোর ৬্টা। তখনও কিছু 
কার--আকাশ পরিষ্কার হয়নি । বেশ শীত 

দাছে। উত্তরকাশীর বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হেঁটে 

ললাম। আমরা যাব বিমলেশ্বর শিবজীকে দর্শন 
চরতে। উত্তরকাশীর পশ্চিমে যে সুউচ্চ পাহাড় 

গার শিখরে বিমলেশ্বর-মন্দির | শিখরের উচ্চতা 
হাজার ফিটের মতো । আমরা যেব-রাস্ত! 

য়েযাব সেভাবে না গিয়ে শর্ট-কাট রাস্তা ধরেও 

ওয় যায়। তবে আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি 

খ কিছু দর্শনীয় জিনিস আছে বলে। 
হরিদ্বারের বাসরাস্ত। ধরে জানহৃতে চলে 

গাম। এখান থেকেই পাহাড় চড়াই আবম্ত। 
হাড়ের গা-বেয়ে আমর! উঠছি। মাঝে মাঝে 

[ম পড়ছে। দকালবেল!। পূর্ব পাহাড়ের 

ঢা থেকে হুূর্ধ উঠছে। গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ- 
॥ নব্বাই হাতজোড় করে “& মে! নারায়ণায়, 
মীজী” বলে আমাদের প্রাতাগুতেচ্ছা জানাচ্ছে । 
কেবারে ছোট শিশ্ধরা ও নমে। নারায়ণায়, 

স্বামীজী” সম্পূর্ণ বলতে পারছিল না । তারা আধ- 
আধ করে ৩, ম্বামীজী” বলছিল। শুনতে ভারী 
ভাল লাগছিল। আজও পাহাড়ী মা-বাবারা 

ছোটবেলা! থেকে ছেলেমেয়েদের সাধু-মহাত্মাদের 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায় !--ভাবতে 

ভাবতে পথ চলছিলাম। 

চড়াই ভেঙে উঠছি। মাঝে মাঝে দাড়িয়ে 
প্রাক্কাতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি। সাধু- 

মহাত্বাদের জীবন-কাহিনী আলোচনা! করছি। 

কখন-বা স্বামীজীর “সন্ন্যাসীর গীতি” থেকে কিছু 

কিছু স্তবক আবৃত্তি করছি। আবার কখন উঠে 

আস! নিচের পথের দিকে তাকিয়ে দেখছি 

দেওদার ও চিরগাছের জঙ্গল। মনে হচ্ছিল, 

নিচের গাছগুলি যেন পাহাড়ের গায়ে সবুজের 
একটি আস্তরণ বিস্তীর্ণ করেছে। 

কখন আমর। এসে গেছি সান্ড গ্রামে । গ্রামে 
ঢোকার মুখে জগন্নাথের মন্দির পড়ে। মন্দিরটি 

বনু প্রাচীন বলে লোকমুখে প্রচলিত। এখানকার 

মৃতি পুরীর জগন্নাথের মতে! নয়। বিষুমূতি। 

বসা অবস্থা । হাতে শঙ্খ, চক্র, গা ও পদ্প। 

জগতের নাথ বলে তার নাম জগন্নাথ । মনে হয়, 

সেই হিসাবে মন্দিরের নাম জগন্নাথ-মন্দির | 

ত্যাগভূমি হিমালয়ে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের সময় 
মনে মনে প্রাণের প্রার্থনা জানালাম : 

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমা ণিক্যবিভবং 

ন যাচেহহুং রম্যাং মকলজনকাম্যাং বরবধূম্। 
সদ। কালে কালে প্রমথপতিন। গীতচরিতে! 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে। 
পরিবেশ শাস্ত। কোন বাতাস বইছে কি 

বইছে না বোঝা যাচ্ছে না। দেওদার ও 
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চিরগাছগুলি উন্নভশিরে সসন্্রমে দাড়িয়ে আছে 1 কৌরবর্ণ বৃ সন্গাসী বললেন, এই ট্রাডিখন এখনও 
প্রেতঞ্ঘনের সঙ্গে বাযুক্রীড়। করে নিষ্তবত! তক. 

করার তাদের যেন কোন অধিকার নেই।, 
মন্দিরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার । টর্চের আলো 
জেলে প্রভু জগঞ্নাথকে প্রণাম করে মন্দিরের চার- 

কোণে আমর। চারজন বসে পড়লাম । মন আপন. 

আপনি শান্ত হয়ে গেল। জোর করে শান্ত 

করতে হল না। গভীর নিম্তন্ধতার মাঝে একটি 

সৌর্সে। শবে মন তন্ময় হয়ে গেল। মনে হুল, 

সার! হিমালয় জুড়ে যেন অনাহত গু-কার শব 

ধ্বনিত হচ্ছে । এমন সময় মন্দিরের তত্বাবধায়ক 
সাধুটি চা-পানের জন্ত আমাদের ভাকলেন। 
আমাদের উঠতে ইচ্ছা করছিল না। উঠতে বাধ্য 

হুলাম--নতুব। আমাদের গন্তব্স্থান বিমলেশ্বরে 

যেতে দেরি হবে। চা-পানের পর জগন্নাথদেবকে 

পুনঃপ্রণাম করে সান্ড গ্রামে প্রবেশ করলাম। 
এই গ্রামে মাধুকরী করার ইচ্ছা হল 

আমারদের। বেলা ৮২$৯ট।। এত সকালে 

কি মাধুকরী পাওয়৷ যাবে? সাধারণত গ্রামের 
মান্য দুপুর ১।১২টার কমে খায় না। এখানে 

কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা । মেয়েরা রাক্না-বাক্না৷ এবং 
সংসারের অন্তান্ত কাজ সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে 

মাঠে কাজ করতে যায়। পুরুষর! বাড়িতে ছেলে- 
মেয়েদের দেখাণ্ডনা করে। আর লাল দিয়ে 

জমি চাষ করে দেয়। তারপর ফসল রোপণ 

করা থেকে ঘরে ফলল কেটে তোল! পর্যন্ত 

মেয়েদের কাজ। মেয়ের! ঘরে এবং বাইরের 

সমস্ত কাজ করে। 

এই প্রসঙ্গে প্ীপ্ীঠাকৃরের একটি কথ! মনে 
পড়ে গেল। তিনি বলছেন: *ধিরা কত 

খাটত। সকালবেল। আশ্রম থেকে চলে যেত। 
একলা সন্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত, বাজে 

আশ্রমে ফিরে এনে ফলমূল খেত একথ। 
প্রনঙ্গে আমাদের পত্্রদর্শক শুকেশ-শাজমখিত 

, কিছুটা. আছে। জিজ্ঞানা করলাম, কিরকম? 
তিনি বললেন, প্রাচীনকালে মুনি-খাধিরা বনে 

জঙ্গলে যখন তপস্ত। করতে যেতেন তখন তাদের 
পরিবারের মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজকর্ধ 

করতেন । তা ন! হলে তাদের পক্ষে সংসারনির্বাহ 
কর! সম্ভব হত.না। মুনি-ধাধিরা সারাদিন তপস্য। 

করে বন-জঙ্গল থেকে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু 
খেয়ে শুয়ে পড়তেন, আবার ভোরে উঠে চলে 

ঘেতেন। সেজন্য সংসার চালাবার জন্য মেয়েদের 

খুব খাটতে হত। সে-ধারা এখনও কিছুটা দর 

যায়-_পাহাড়ী গার্হস্থ্য জীবনে । পুরুষরা তপন্তা 
করতে বনে-জঙ্গলে যায় না, তার। ঘরে ছেলে- 

মেয়েদের দেখাশ্ডন। ও ক্ষেতে হালচাষ করে-_এই 

পর্যন্ত তাদের কাজ। সংসারের বাকী আর সব 

কাজ মেয়েরাই করে। 

সান্ড গ্রামে আমরা যখন মাধুকরী করতে 

ঢুকছি তখন গ্রায়বাসীদ্দের যাদের সঙ্ষে পথে 
আমাদের দেখা হল তার] “৩ নমে! নারায়ণায়, 

স্বামীজী' বলে অভ্যর্থন। জানাল । আমরাও 

প্রতি নমস্কার করলাম । আমর! কয়েকটি বাঁড়িতে 
“নারায়ণ হরি বলে দাড়ালাম । যাদের রান্না! হয়ে 
গেছে তারা খুব শ্রদ্ধালহকারে ভাত-ভাল, মাঠ 

( ঘোল ) ভিক্ষা দিল। যাদের রাম্গ৷ হয়নি তার৷ 

তিক্ষে দিতে না পারায় মনে কষ্ট পাচ্ছিল। তারা 

বারবার বলছিল ; 'ম্বামীজী, শুক! ভিক্ষা লে 
যাইয়ে'-ন্বামীজী, আপনার শুক! (বাম্নী না করা 

চাল-ভাল ) ভিক্ষা! নিয়ে যান। আমর! বলনাম। 

'নহী গুড়ী ভিক্ষা চাইয়েনা, আমাদের 
পুড়ী (রান্না-কর। ) ভিক্ষা! চাই। কোন কোন 

বাড়িতে কাচা শাক-ডাল নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি 
করছিল। গ্রাধবাধীদের নহয় ব্যবহার দেখে মুখ 

হয়ে গেলাম । -এর। গৰীব, কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের 
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দিতেও এদের এতটুকু ছিধা হয় না। এখানে 
এসেই বুঝলাম 'অতিথিদেবো! ভব" কথার তাৎপর্ধ। 

“ভারতের আবহমানকালের ট্রাডিশন অশিক্ষিত 
গ্রামের মান্ষগুলি আজও বহন করে চলেছে। 

যেখানে বিংশশতাবীর তথাকধিত শিক্ষিত মানুষ- 

গুলি শিক্ষার আলোক পেয়েও দিন দিন হয়ে 
যাচ্ছে কুটিল, বক্র, সদা সন্দেহপরায়ণ। সেখানে 

আর্দিক্ষিত এই মান্ষগুলি সহজ, সরল, সেবা- 

পরায়ণ। ত্যাগে মহীয়ান। ভারতের চিরস্তন 

আদর্শ ত্যাগ ও সেবাকে বহন করে চলেছে। 
1 মাধুকরী জিনিস নিয়ে আমরা গ্রামের বাইরে 
£লাম। খানিকটা সমতল দেখে বসে পড়লাম 
মামরা। চারজনে ভাগ করে নিলাম মাধুকরীর 

মস্ত জিনিস। ই্দ্বেব্তার উদ্দেশে নিবেদন করে 

[ুব তৃপ্তিসহকারে খেলাম । খাওয়ার পর আবার 

পাহাড় চড়াই। ভরা-পেটে পাহাড় চড়াই মোটেই 

আন্রুদায়ক নয়। তবু আমাদের চড়াইয়ে উঠতে 
ইবে নতুবা। বিমলেশ্বরে পৌছাতে দেরি হয়ে যাবে। 
চড়াইয়ের মাঝে জেঞ্জা (বা গেঞ্রা) নামে একট৷ 
গ্রাম পড়ল। এর পরে আর কোন গ্রাম নেই। 

শুধু চড়াই ও দেওদার ও চিরগাছের গভীর জঙ্গল। 

গচুগুলি মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। মনে 
ইল, তার] যেন পাহার] দিচ্ছে কেউ কোন শব 

করে গিরিরাজের ধ্যানতঙ্গ না করে। সদ] জাগ্রত 

প্রহরী তারা । কোন পাখির ডাকও শুনতে 

পাঁচিলাম না । শুধু মহামৌনভার পৌসৌ শব । 
দঞ্চরমান বাতাস বৃক্ষপাতায় মৃছ মরমর ধ্বনি 
তুলতেও যেন সাহস করছিল না। যেন নীরৰ 

্শক হগ্নে দাড়িয়ে আছে। আমাদেরও কোন 

কথা বলে এই অপূর্য নীরবতা তঙ্গ করতে ইচ্ছা 
করছিল না, তবু মাঝে মাঝে ৩? শন্ধে উচ্চৈ-স্থরে 

চার করে ধ্যানমঞ্জ গিরিরাজকে স্ভাষণ 
টরছিলা্। . ওই ও-কার ধ্বনি পাহাড় থেকে 

পাহাড়াস্তরে প্রতিধ্যিত হুচ্ছিল। ঘেন গিরিরাজ 

ধিসেরের পথে 
৬০৭ 

ধ্যান থেকে বাখিত হয়ে আমাদের আস্তরিক 

সম্ভাষণের প্রতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। গুরু- 

গম্ভীর প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের সমস্ত শরীর 

শিহরিয়ে উঠছিল। 

চড়াই উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে দেখতে 
পাচ্ছিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেয়েরা ঘাম কেটে 
পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি 

যুবকের সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের বলল £ 

এই জঙ্গলে লাল রঙের একটা ষণড় এসেছে 
সম্প্রতি। মানুষ দেখলেই সে শি দিয়ে গুতিয়ে 

দিচ্ছে। আপনারা একটু সাবধানে যাবেন । 

আমরাও চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধানে 

চড়াইয়ে উঠতে লাগলাম। 

পৌঁছে গেলাম খড়িয়ানি পাহাড়ে। এই 
পাহাড়ের চূড়ায় এক “বিরকত' মহাত্মা থাকেন__- 

বৈদোস্তিক সাধু। পাত্তিত্য ও সাধুজীবনের জন্ত 
তিনি উত্তরকাশী সাধুসমাজে স্থপরিচিত। এই 
নির্জন জঙ্গলে কুটিয়া বেধে তিনি একান্তে বাস 

করেন। কয়েকদিন পূর্বে সেই লাল রঙের ভয়ঙ্কর 

ষাড়টি শিও দিয়ে গুতিয়ে তাকে পাহাড় থেকে 

ফেলে দেয়। তিনি হাসপাতালে ভতি ছিলেন। 

সম্প্রতি ছাড়া পেয়ে তিনি কুটিয়ায় ফিরে 
এসেছেন। আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সঙ্গ্যাসীর 

সঙ্গে এই “বিরকত' মহাত্মার খুব পরিচয় আছে। 
তিনি আমাদের ভাল সাধু দর্শন করাবেন বলে 

এখানে নিয়ে এসেছেন। মহাত্মার নাম স্বামী 

বিশ্বেশ্বরানন্দ। তিনি কৈলাস আশ্রম থেকে 

সন্ন্যাস নিয়েছেন । বাঙালী শরীর | এই পাহাড়ের 

চূড়াগ ১১ বছর ধরে আছেন। পাহাড়ী গ্রানণ- 

বাসীর! কুটিয়৷ তৈরি করে দিয়েছে। 

মহাত্মার কুটিয়ায় পৌছে গেলাম। তিনি 

কুটিয়ার বাইরে এসে আমাদের অভ্যর্থন 
করলেন । কুটিয়ার ভিতরে গিয়ে বসার জঙ্য 

অন্থরোধ করলেন। আমরা তীর সঙ্গে 



শগ৮ 

ভিতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলাম । তিনি 
যেখানে বসে শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, তার ঠিক 
ডানদিকের দেওয়ালে টাঙানে। কাঠের ফ্রেমে 

বাধানো শ্রীত্রঠাকুরের বড় একটি ছবি। 

হিমালয়ের এমন দুর্গম অঞ্চলে ওইভাবে শ্রীরাম- 

ক্ণের চিত্রপট দেখে বিন্ময়ে আনন্দে অভিভূত 
হলাম। মনের ভাব গোপন রেখে তাকে গ্রঙ্গ 

করলাম : ষণড়ে কি করে গু'তিয়ে দিল? তিনি 

বললেন : কুটিয়ার কিছুটা নিচে ব্যাসকুণ্ডে জল 
আনতে গিয়েছিলাম। রোজ যেরকম যাই 

সেদিনও সেরকম গিয়েছিলাম । সে-সময়ে ষাড়টি 

গু'তিয়ে দেয়। আমি পাহাড় থেকে গড়িয়ে 

একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যাই । 

_-তারপর কি হল? 

--আমি অচৈতন্ত হয়ে পড়ি। কিছু সময় 

পরে জান ফিরে এলে শুনতে পাই যে, ষাড়টি 

পাহাড়ের উপবে দাড়িয়ে তখনও রাগে গর্জন 

করছে। 

--তারপর আপনি কি করলেন? 

- আমি গর্ত থেকে উঠে জঙ্গলের অন্ত-একটি 

রাস্তা ধরে কোনরকমে হাটতে চেষ্টা করি-_ 
কুটিয়ায় ফিরে আসার জন্য । এমন সময় পথে 
ভারত-তিব্বত-সীমাস্তের ছুজন জওয়ানের সঙ্গে 

দেখ! হয়ে যায়। তারা আমাকে ধরাধরি করে 

তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে 

খুব ভালতাবে তার! আমাকে চিকিৎসা করে- 

ছেন। ন্ুস্থ হয়ে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ফিরেছি। 
এই সব কথ! যখন আমাদের বলছিলেন তখন 

তার মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখিনি । ম্মিতমুখে 
কথাগুলি বলছিলেন, আর তীর পায়ের ও হাতের 

বাধা-ব্যাণ্ডেজ এবং কপালে ও পায়ে শুকিয়ে 

যাওয়া ক্ষতচিহগুলি আমাদের দেখাচ্ছিলেন। 

সহস। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন ; ঈশ্বরের কী 

করুণ] | হঠাৎ দুটি লোক পাঠিয়ে আমাকে 

উদ্বোধন [৮৭তম বব--১ম সংখা 

সরকারী ভাল হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার সব 

ব্যবস্থা করে দিলেন! অন্ত কৌন হাসপাতানে 
এত ভাল চিকিৎসা হত কিনা সন্গেহ আছে?। 

তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন । কথাগুনি 

বলতে বলতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ 
ছুটি ছলছল করে উঠল। তার ঈশ্বরনির্ভরত। 

দেখে আমর! অভিভূত হয়ে পড়লাম । প্রসঙ্গাস্তরে 
যাওয়ার জন্ত তীকে প্রশ্ন করলাম : আচ্ছ। মন্ড 

রাজ, এই নির্জন স্থান আপনার কেমন লাগছে? 
--ভাল লাগছে । ভাল লাগছে বলেই তে৷ 

আজ ১১ বছর এখানে পড়ে আছি। ৪ 

--এই জঙ্গলের মধ্যে আপনি খাবার ব্যবসথ 
কি করেন? 

--ছু-তিন মাস অন্তর একদিন গ্রামে ভিক্ষা 
করতে যাই। চাল, ডাল, আটা প্রভৃতি ভিঙ্ষ। 

পাই। 

একসঙ্গে দু-তিন মাসের অত জিনিস একা 

বয়ে নিয়ে আমতে পারেন ? 

_-গ্রামের একটি যুবক কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে 
যায়। যুবকটি আমার কাছে সংস্কৃত ব্যাকরণ 

পড়ে। 

_রাজ্রে কোন জন্তজানোয়ার উপ্রব করে 

না? 

--বাঘ-ভালুক এই জঙ্গলে আছে। বাঘের 

সঙ্গে কখন কখন আমার সাক্ষাৎ হয়। এ 
কুটিন্নার সামনে মাঝে মাঝে বসেও থাকে । 

বাঘের কথ! শুনে আমগ। ঘাবড়ে গেলারি। 
আমাদের ভয় হতে লাগল। এই জঙ্গল দিয়েই 

তো৷ আবার আমাদের ফিরতে হবে ! যাই হোক। 

ভয়ের কথ। প্রকাশ না করে, মুখে সাহস দেখিয়ে 

জিজ্ঞাসা করলাম ; কিরকমভাবে কুটিয়ার সামনে 

বসে থাকে? তিনি বললেন: একবার সন্ধ্ঃ 
কিছু আগে ঘরের দরজার সামনে আমি দাড়ি] 

আছি। একটা বাঘ হাত কুড়ি দূরে বাইরে বরে 
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আছে। আমি বাঘটির দিকে তাকিয়ে আছি, 
আর সেও আমার দিকে একৃষ্টে তাকিয়ে 

আছে। আমার মনের ভাঝটি এই যে, বাঘটি যেই 

দরজার দিকে এগিয়ে আসবে, আমি অমনি 

দরজাট! বন্ধ করে দেব। কিস্তু দেখলাম, কিছু 

সময় পরে বাঘটি উঠে জঙ্গলে চলে গেল। আমরা 
আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : এইরকম ঘটনা 

আর কখনও ঘটেছে? তিনি শ্মিতমুখে বললেন : 
হ্যা, ঘটেছে । একদিন রাজে শুয়ে আছি। 
রাত তখন ১২।১টা হবে। হঠাৎ দরজায় জোরে 

জোরে ধাক্কা দেওয়ার শব্ধ শুনতে পেলাম। 

কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর আর কোন সাড়া- 

শব্ধ নেই। কিছু সময় পর আবার ধাক্কার শব 

শুনতে পেলাম । তারপর আর কোন শব্ধ শুনতে 

পেলাম না। সকালে উঠে দেখি, বারান্দায় 

বাঘের পায়ের ছাপ, আর দরজায় (অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে ) ওই যে গ্রেকুয়া-কাপড়ের পর্দা আছে তার 
উপর থাবার চিহ্ু। মহাত্মাজী উঠে গিয়ে পর্দায় 

থাবার ছাপটি আমাদের দেখালেন । তিনি এমন- 
ভাবে কথাগুলি বলছিলেন যে, শুনে মনে হচ্ছিল 

আমরা যেন প্রাচীন যুগের কোন অরণ্যবামী 
সাধুমহাত্মার কাহিনী শুনছি। 

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের সাধন-ভজনের কক্ষটি 

দেখার ইচ্ছা হল আমাদের | সঙ্গী বৃদ্ধ সন্গ্যাসী 
ও আমি উঠে কুটিয়্ারই সংলগ্ন নির্জন অন্ধকার 
একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোথায় 

কিআছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । বিশ্বেশ্বরা- 

নন্দজী একটা টেমষি আমাদের কাছে এনে 

দিলেন। ক্ষীণালোকে দেখলাম মেঝেয় কম্বল- 

পাতা । দেওয়ালের গা-ঘেষে একটি ছোট 

পূজার বেী। বেদীর উপরে কোন্ কোন্ 

দেবতার ছবি আছে বোঝ! যাচ্ছিল না । টেমিটি 

বেদীর কাছে নিয়ে দেখলাম, কাঠের ফ্রেমে 

বাধানো। ছুর্গার ও মা-কালীর ছুটি ছবি। মা- 
৯৮ 

বিমলেশ্বরের পথে ১০৪ 

কালীর ছবিটি--মা-কালী দীড়িয়ে, আর তীর 

পায়ের কাছে ্ রপ্রঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা বে আছেন। 
তাকে একবার নিভৃতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 

শ্রীরামকষ্ণের ও মায়ের ছবিও আপনার পৃজা- 
বেদীতে রেখেছেন ! অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি 

বলেছিলেন £ শ্রীরামকৃষ্ণের বই পড়েই তো আমার 
মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে । তার কপাতেই তে 
সংসার ত্যাগ করতে পেরেছি ।, কথাপ্রসঙ্গে 

তিনি আমাদের জানালেন, শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে 
সংস্কৃতে একটি স্তব রচনাও করেছেন । 

কুটিয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে 
এসে চারিদিকের প্রাক্কাতিক সৌন্দর্য উপভোগ 
করতে লাগলাম। দুরে যমুনোক্রীর তুষারশৃঙ্গ, 

জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়া এবং নিচে গেঞ্রা! গ্রাম। 
অপূর্ব পরিবেশ, মন আপন থেকে শান্ত হয়ে 
যায়। তবে জন্তকজানোয়ারের ভয়ে মন বিক্ষিপ্ত ও 

হয়। 

বিশ্বেশ্বরানন্ধজীকে দেখতে উত্তরকাশীর 

সিরোর গ্রামের বয়ক্ক ব্রদ্ষচারী দেবচৈতন্ত গত- 
কাল এসেছিলেন। তিনি আমাদের চা তৈরি 

করে খাওয়ালেন। এই চায়ের ব্যবস্থা আগে 

থাকতে করে রেখেছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক 

সেই স্বামীজী । 

চা-পানের পর আমর। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ২য় 

শিখরেশ্বরের দিকে রওনা হলাম । শিখরেশ্বরের 

উচ্চতা ৮২1৯ হাজার ফিট। কিছুক্ষণের মধ্যে 

আমর! পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে গেলাম। গভীর 
জঙ্গল। স্বামীজীর “সন্্যাসীর গীতি'র অপূর্ব সেই 
স্তবকটি মনে পড়ে গেল $ 

উঠাও সঙ্গ্যাসি, উঠাও সে তান, 

হিমান্্রিশিখরে উঠিল যে গান-_- 
গভীর অরণ্যে পর্বত-গ্রদেশে 

সংসারের তাপ যথ! নাহি পশে, 
যে সঙ্গীতশ্বনি-প্রশাস্ত-পহরী 



৬১৭ 

সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ) 
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশ-আশ 

যাইতে না পারে কভু যার পাশ; 
যথ। সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-জিবেণী-_ 

সাধু যায় নান করে ধন্য মানি, 
উঠাও সন্গাসি, উঠাও সে তান, 

গাঁও গাও গাঁও, গাঁও সেই গান-_ 
ও তৎ সত্গ্ড। 

স্তবকটি উ্দাত্তক্ঠে আবৃত্তি করতে করতে আমরা 
পথ চলতে লাগলাম। পাহাড় থেকে পাহাড়ে 

প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আমাদের সার। শরীর 

রোমাঞ্চিত হতে লাগল । এইভাবে পথ চলতে 

চলতে ১ম শিখরেশ্বরে এসে পৌছলাম। 
শিখরেশ্বরের মাথায় সঙ্গে-আনা গঙ্গাজল ঢেলে 

স্নান করালাম। তাকে আমাদের অন্তরের 

প্রণতি জানিয়ে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দু-চোখভরে 

দেখতে লাগলাম । কিছুক্ষণ পর হ্ৃষ্টচিত্তে আমরা 

থাড়াই পাহাড় ধরে নিচে নামতে লাগলাম। 

পাহাড়ী রাস্তা না ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেপথে 

ধীরে ধীরে নামছি। খাড়াই পাহাড়। জংলী 
কাটাঘাসে ভি, ইতস্তত পাথরের বোল্ডার পড়ে 

আছে। সন্তপ্ণে তার উপর দিয়ে নামছি। 

আবার সবার হাতে লাঠিও নেই। আমাদের 
পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ সাধুর কাছে শুধু ছাতা, তার 
উপর ত্তার কীধে প্রায় দশ কেজি ওজনের একটি 

ঝোলা । পায়ে আবার হাওয়াই চ্গল। যদিও 

তিনি পাহাড় চড়াই-উতরাইয়ে স্থ্দক্ষ। তবু তার 
থাড়াই-এ নামতে অস্থবিধা হচ্ছিল। কাটাঘাস 
পায়ে ফুটছিল। আমাদেরও পায়ে কাটা ফুটছিল। 

পায়ে বেদন। হচ্ছিল। 

খড়িয়ানি পাহাড়ের বিশ্বেশ্বরানন্দজীকে 

দেখতে-যাওয়া ব্রদ্ষচারী দেবচৈতন্তও আমাদের 
সঙ্গে আসছিলেন। আমরা মোট পাঁচজন এই- 
ভাবে পথ চলছি। হঠাৎ আমার পায়ের তলা 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--৯ম সংখ্যা 

থেকে একট! বড় পাথর নূরে গেল। কোনরকমে 
শরীরের ভার সামলে নিলাম। একটু অসাম্য. 
হলেই কয়েক শত ফিট নিচে গড়িয়ে পড়তাম। 

আমার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। যাই 

হোক ভগবতকপায় বেঁচে গেলাম । পায়ের তল! 

থেকে সেই বিরাট পাথর খগণ্ডটি গড়িয়ে নিচে 

একট! গাছের গায়ে লেগে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। 
আমার বুক কেঁপে উঠল। ভাবলাম-_পড়লে 
আমারও অবস্থা ওইরকম হুত। দেবচৈতত্তজী 
আমাকে বললেন : সাবধানে নায়ুন। পাথর 

গড়িয়ে পড়লে--নিচে হয়তো পাহাড়ী মেয়েরা 

ঘাস কাটছে-_-তাদের গায়ে পাথর লাগলে মৃত্যু 
অবধারিত। আমার ভয় হতে লাগল-_ওই 

পাথরের টুকরো! কারোর গায়ে লাগেনি তো! 
নিচে থেকে কোন করুণ আর্তনাদের আওয়াজ 

শোনা গেল না । অবশ্য অত উপর থেকে শোনাও 

সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন৷ করি, কারোর 

গায়ে যেন পাথরের টুকরে। না লাগে। 

আমাদের মধ্যে পথপ্রদর্শক ছাড়া আর-এক- 

জন বৃদ্ধ ছিলেন। পথপ্রদর্শকের চেয়ে তার বয়স 

কিছু কম। তিনি কিছুটা স্ুলকাঁয়। খাড়াই-এ 

নামতে নামতে তিনি কয়েকবার পড়ে যেতে 

যেতেও সামলে নিয়েছেন। তবে তার মনের 

জোর খুব। তরুণদেরও হার মানায়। প্রচণ্ড 

উৎসাহ । সদা হাশ্যমুখ। পথপ্রদর্শক সাধুটি 

সবার থেকে বয়মে বড়। তবু তিনি রাস্তায় 

আমাদের খাওয়ার জন্য ফ্লান্ক ভরি কফি, বাদাম, 
ডালমুট, রাস্ক বিস্কুট প্রভৃতি কাধে করে বহন 

করছিলেন সারাটা পথ। একহাতে ছাতা, আর 

কাধে ওই সব জিনিম-ভতি ঝোলা । পথ চলতে 

তার কষ্ট হচ্ছে, তবু মুখে সদ! হাসি। তারও 

প্রচণ্ড উৎমাহ। কোন বাধাকে পরোয়াই করেন 
না। তাঁর উৎ্মাহেই এই বেপথের আমাদের 

অভিযান। হু ৰ 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

অজানা পথে এইভাবে নামতে নামতে হঠাৎ 

আমরা একটা বাস্তার উপর এসে পড়লাম। 

সেখান থেকে দেখা! গেল বিমলেশ্বরজীর মন্দির | 

“জয় বাবা বিমলেশ্বরজী কি জয়” বলে আমর! 

আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম। 

বিমলেশ্বর-মন্দিরে পৌঁছালে ওখানকার 
একজন গ্রামবাসী আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : 

আপনারা খাড়৷ পাহাড় থেকে সোজ৷ নেমে 

পড়লেন যে! রাস্তা ভুল করে কি এভাবে 

এলেন? উত্তরে আমরা বললাম : না, এমনি । 

অজানা পথে চলতে ভাল লাগে, তাই এভাবে 

এলাম। তিনি আর কিছু বললেন না। শুধু 

আমাদের মুখের দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে রইলেন । হয়তো ভাবলেন-_বিপদসঙ্কুল 
পথে চলতে ভাল লাগে__এতে। বড় অদ্ভুত কথ! ! 

মন্দিরে পৌছিয়ে আমাদের সঙ্গে-আনা গঙ্গা- 
জল, বেলপাতা, ধৃপ দিয়ে বাব৷ বিমলেশ্বরজীকে 

পূজ| ও প্রার্থনা! করলাম। কিছু সময় পরে 
মন্দিরের বাইরে এলাম। মন্দির সংলগ্ন যজ্বেদ্দীর 

পাশে এক নৌমাদর্শন লক্গযাসী বসে গ্রামবালীদের 

সঙ্গে কথা বলছিলেন । “৩ নমো নারায়ণায় 

বলে আমর! তাঁকে নমস্কার করলাম। তিনিও 

প্রতি-নমস্কার করলেন। তিনি ঠাণ্ড। জল পান 

করালেন আমাদের । আমরাও পথশ্রাস্ত হয়ে 

পড়েছিলাম । ঠাণ্ডা জল পান করে পরিতৃপ্ত 

হলাম। 

উত্তরকাশী সাধুলমাজের অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডা- 

নন্দজীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিমলেশ্বর 
শিবজীর মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বদ্ধে। অনেক- 

দিনের পুরানো । তবে কত বছর আগের তৈরি 
তা তিনি সঠিক জানেন না বলে আমাদের 

জানিয়েছিলেন । বিমলেশ্বরজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করলে তিনি তীর নিজের জীবনের একটি 

ঘটনা আমাদের বলেছিলেন ; 

বিষলেশ্বরের পথে ৬১১ 

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বিমলেশ্বর শিবজীকে 
পূজা দিতে তিনি গিয়েছিলেন। সঙ্গে আরও 
বেশ কয়েকজন সন্ন্যা সিব্রক্ষচারী ছিলেন। পৃজান্তে 

তারা শিবমহিয়ঃক্তোত্র সমবেত কণ্ঠে পাঠ 

করছিলেন। এমন সময় শিবলিঙ্গের পাশ থেকে 

একটি বড় কালে! সাপ বেরিয়ে ফোন ফোম 

করতে থাকে । তাঁর! আবিষ্ট হয়ে স্তোত্র পাঠ 

করছিলেন, সাপের দিকে দৃষ্টি পড়লেও তাদের 
মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হয়নি। পাঠশেষে 

সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তাদের মনে ভয়ের 

উদ্দ্েক হয়। তাদের ধারণ। হয়, লাক্ষাৎ শিবজী 

শিবমহিয়ঃক্তোত্র শোনার জন্য মাপের রূপ ধরে 
বেরিয়ে এসেছিলেন। 

প্রত্যেক বছর শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে 
বহু ভক্ত নরনারী পূজা দিতে আসেন। গ্রাম" 
.বামীদের বিশ্বাম বিমলেশ্বর শিবজী থুব জাগ্রত। 
তার! এই মন্দির খুব প্রাচীন বলে দাবী করে। 

মন্দিরটি বিভিন্ন সময়ে কোন কোন ধর্মপ্রাণ 

মহান্ ব্যক্তির ছার! সংস্কৃত হয়েছে। 
যজ্ঞবেদীর কাছে উপবিষ্ট সৌম্যদর্শন সন্্যাসীর 

নাম স্বামী অদ্বৈতাননদ। তিনি বিজয়কৃষণ 
গোম্বামী-সম্প্রদ্ায়ের । বয়ন মনে হল চল্লিশের 

মতো । গ্রামবামীদের কাছে শ্বনলাম, তিনি 

১৬ ডিসেম্বর পৌষসংক্রাস্তির দিন কুটিপ়ার ভিতর 
চলে যাবেন। অনেকদিন আর বাইরে বেরুবেন 

না। আরও শুনলাম, তিনি কয়েক মাম আগে 

একাদিক্রমে ২০ দিন একামনে বসে কিছু না 
খেয়ে ধ্যানস্থ ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে 

দেবতার মতো দেখে । তারা মন্দিরের সব কাজ- 

কর্ম করে দিয়ে যায়। তার খাবার গ্রাম থেকে 

কুটিয়ায় বয়ে দিয়ে যায়। উত্তরকাশীর অনেক সাধু 
তাকে সম্ত্রমের চোখে দেখেন, আবার কেউ কেউ 

বিরূপ কটাক্ষও করেন। যাই হোক, এই স্বপ্নভাষী 
সৌম্যদর্শন মহাত্মাকে আমাদের ভাল লেগেছে। 



৬১২ 

আবার পাহাড়ী রাস্তা না ধরে বেপথে 

আমর! নেমে পড়লাম । অজানা পথ। 'নল্ন্যার্সীর 

গীতি থেকে আবৃত্তি করতে করতে চলতে 

লাগলাম । বিকেল হয়ে এল। সমতল দেখে 

এক জায়গায় আমর পাচজনে বসে পড়লাম । 

পথপ্রদর্শক হ্বামীজী কফি, বিস্কুট, বাদাম প্রভৃতি 

যেগুলি এতট। পথ বয়ে আনছিলেন, এবার সে- 

গুলির সদ্যবহার করা হুবে। তার কাধের 

বোঝাটাও খালি হবে বলে তিনি নিশ্চয়ই 
মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বা ফেলেছিলেন । এতটা 

চড়াই-উতরাইয়ের পথ দশ কেজির মতো ভারী 

জিনিস বহন কর] আরামদায়ক মোটেই নয়। যিনি 
বহন করেন তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন । 

স্থলকায় সাধুটি সন্ধ্যার পূর্বে পৌছানোর জগ্ভ 
তাড়াতাড়ি আমাদের খেতে বলছিলেন। তাঁর 

ভয়-_বাঘ-ভালুকের জঙ্গল! তার উপর আবার 
সেই বদ্মেজাজী ষাড়টি ঘুরে বেড়াচ্ছে! কখন 
যে কোথা! থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে 

তার ঠিক নেই। সরা সন্তস্ত-_চারিদিকে সতর্ক 

দৃষ্টি। কফি ও অন্যান্য জিনিস খাওয়ার জন্য 
আমাদের সময় দিলেন মাত্র পাচ মিনিট। 

কিছুতেই তার বেশি সময় দেবেন না। এই পাঁচ 

মিনিটের মধ্যে বার কয়েক আবার তাড়াও 

দিলেন তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্ত। আমাদের মধ্যে 

একজন তাকে একটু রাগাবার জন্য বললেন : 

আপনি ষাড়ের ভয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে 

বলছেন। আপনার এত ভয়! তাড়াতাড়ি 

খেয়ে কি আরাম হয়? গলায় যে বিষম লাগবে। 

তিনি অমনি ধমক দিয়ে বললেন। বাঘ অথব 
ধাড় এলে কে কোথায় চোচা দৌঁড়িয়ে 

পালিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! এখন মুখে খুব 
বড় বড় সাহসের কথ! বলছে | সময় নষ্ট না করে 
তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। সন্ধ্যার আগে আমাদের 
উত্তরকাশীতে ফিরতেই হবে। আমরা আর 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--ওম সংখ্যা 

তাঁকে রাগাবার সাহুম পেলাম না। স্থবোধ 

বালকের মতে! তাড়াতাড়ি থেয়ে নিলাম। সন্ধা 
হয়ে এলে বেপথে হাটা যাবে না। যদিও 

আমাদের কাছে টর্চলাইট আছে, তবু জঙ্গলের 
মধ্যে খাড়াই পাহাড় থেকে নাম! অসম্তব ৷ 

আমরা দ্রুত খাড়াই থেকে নামার চেষ্টা 

করলাম। ফলে স্থুলকায় মহাত্মাজী কয়েকবার 

পড়ে গেলেন। কোনরকমে লাঠি আর পাহাড়- 
গায়ের ঘাস ধরে নিচে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে 

বেঁচে গেলেন। একবার পড়লে কয়েক শত ফিট 

নিচে। হাড়-গোড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। 

খুব কষ্টে উত্তরকাশীতে আমর! সন্ধ্যা ৫ইটার 

মধ্যে পৌছে গেলাম। সারাদিনের হাটা-হাটিতে 

আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছে । এই সময় ভিক্ষে 

কোথায় পাওয়। যাবে? সত্তরে সকালে ভিক্ষা 

দেয়। এখন কি করা যায়--ভাবছি আমি আর 

ব্রজেশানন্দ। এই চিন্তা বেশিক্ষণ আমাদের 

উদ্দিপ্ন করেনি। অভিজ্ঞ ছুই বৃদ্ধ সন্্যাসী 

বিমলেশ্বরে যাওয়ার আগে থাকতে সব বাবস্থা 

করে গেছেন । বুদ্ধ শুত্রকেশী সন্ন্যাসী রান্নীয় খুব 

ক্ষ । কুটিয়াতে এসেই তিনি খিচুড়ি চাপিয়ে 

দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খিচুড়ি রানা হয়ে 
গেল। সারাদিনের হাটায় পেটে প্রচণ্ড ক্ষিধে, 
বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে। এই সময়ে গরম গরম 
খিচুড়ি খেতে দারুণ লাগছিল। খাওয়ার পর 
্রস্ুল্লচিতে ব্রজেশানন্দ ও আমি ছুজনে আমাদের 
কুটিয়ায় ফিরে এলাম । 

রাস্তায় ম্মরণ করতে করতে আসছিলাম 
আজকের তীর্থযাত্রার কথ! । মনের আনন্দে 
পথে চলেছি। সহসা চিন্তাধারার ছেদ পড়ল। 
সাধু-মহাত্বাদেরই স্থান উত্তরকাশীতে বর্তমান 
জগতের আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে । এই 
আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে পাহাড়ী গ্রামের সহজ 
সরল মান্গষগ্তলির মনও ভ্রত পরিবর্তন হয়ে 
যাচ্ছে। . আধুনিকতার সঙ্গে. কি সহজ-নরলতার 
সহাবস্থান কখনও হতে পারে না? 



মনে মনে 

জ্রীশী্ষেন্দ, মুখোপাধ্যায় 
আনন্দ-প:রস্কারে সঙ্মানিত বশস্বী লেখক । “দেশ' সান্তাহক পিকায় সংব্ন্ত খ্যাতিমান ওপন্যাসিক, 

গজ্পকার, সাংবাদিক । কিশোর সাঁছতোর ক্ষেত্রেও সংপারিচিত। 

আমার একাধিক বুদ্ধিজীবী বন্ধু ভূতে বিশ্বাস 
করেন না, কিন্তু তাদের বিলক্ষণ ভূতের ভয় 

আছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরে বিশ্বামী 

নন, কিন্তু অলৌকিক কিছু দেখাতে পারলে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজি আছেন, এর! 

অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে, কিন্তু নিজের 

কোরঠীর ছকটি এদের মুখস্থ । বুদ্ধিজীবীন্দের কথা 

বাদ দিচ্ছি, সাধারণ মান্থুষের কথাই ধর! যাক। 

আজকের ছুনিয়ায় অধিকাংশ সাধারণ মান্্ষই 

এই মান। না-মানার আলো-আধারেতে বাস 
করেন। কোন্টা কুদংস্কার, কোন্টা ধর্ম, কোন্টা 
পাপ, কোন্টা পুণ্য, কোন্টা অলৌকিক আর 
কোন্টা ঈশ্বরপ্রেম সে বিষয়ে তাদের ধাধা এবং 

বিভ্রান্তি বেশ প্রকট। 

ধার! নাস্তিক তারাও নমস্ত! এর! জানের 

কথা বলেন, জ্ঞানীর ভান করেন। কিন্তু কথ! হল, 

জ্ঞানী হওয়া! কি সোজা! ? ইশ্বর শুধু বাইরে নেই, 
অন্তরেও--একথাট! যিনি বলবেন তাকে তো 

ছুনিয়া হাটকে-মাটকে, হ্টিরহশ্য ভেদ করে সব 

কিছু জানার পর বলতে হবে, আমি সব জানি, 
সব দেখেছি, তারপর বলছি যে, ঈশ্বর আমাতেই, 
এখানেই- সর্বত্র সকলের মধ্যে, ভালতে মন্গতে। 

প্রকৃত জানীকে দর্বজ্ঞ হতেই হবে, হতেই হবে 
ত্রিকালদর্শী। প্রকৃত জ্ঞানী তাই প্ররুতই প্রণমা, 

তাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 

তাদের নিয়ে, ধারা নিজেরাই সহম্র-সমন্তায় 

জড়িয়ে-_অথচ জ্ঞানীর মতো! ভাব. দেখিয়ে চলেন 

ফেরেন। এরা কিন্ত, নিজেদের নাস্তিক ভেবে 
গবিত | 

সমস্ত ছিধাছবন্বগ্রস্ত মানুষকে নিয়ে, ধারা মুখে 

বলেন, এটা মানি না, ওটা স্বীকার করি না, 

তমুকটা কুসংস্কার । অথচ মুখে বললেও ভিতরে 
ভিতরে তাদের একটা ভয়, অস্বস্তি, মানার ইচ্ছা! 

ও হুর্বলতা থেকেই যায়। 

এছাড়া আর একদল আছেন ধার। আস্তিকও 

নন, নাস্তিকও নন, এরা অকৌতুহলী, প্রশ্নশূন্ 
ঈশ্বর নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, তাদের মাথা ব্যথ! নেই, 

ঈশ্বর থাকতে পারেন, না থাকতেও পারেন, 
তাদের কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় ন|। 

এই সমাজেই আবার পাশাপাশি আর-এক 

প্রবণতা লক্ষ্য করি, সেট! গুরুবাদের ব্যবসা, গভ 

বিজনেস । কিছু মান্য হঠাৎ গায়ে গুরুর তকম! 
লাগিয়ে আবিভূত হন, নিজেদের ঈশ্বরপ্রতিম__ 
ঈশ্বরপুতর--দ্বয়ং ঈশ্বর বলে ঘোষণী করেন এবং 

তা প্রমাণ করতে চটজলদি লেগে যান নান। 

অলৌকিক কাও প্রদর্শন করতে। এই নিয়ে 
লেগে যায় গুরু বা গডম্যানদের মধ্যে 

প্রতিযোগিতাও। সাধারণ মান্ধষের ধারণ! 

জন্মাতে থাকে যে, ধর্ম মানেই হচ্ছে অলৌকিক, 

অঘটন, ভুতুড়ে কাওমাও। এইমৰ প্রবণতা প্রক্কৃত 
ধর্মের পথ থেকে মানুষকে বহুদূর ত্রষ্ট করে দেয়, 

মায়ামুগের হাতছামি তাকে নিয়ে যায় নানা 

আঘাটায় নাকানি চোবানি খাওয়াতে । 

কিছুকাল আগে অযোধ্যা এক সাধুর 

আশ্রমে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কয়েকজন 
বাঙালী শিষ্ের সঙ্গে আমি একই ঘরে অবস্থান 

করি। তারা প্রায়ই গুরুর মহিমা কীর্তন করতেন । 
আমি মন দিয়ে শুনতাম এবং বুঝবার চেষ্টা 



৬১৪ 

করতাম তীদ্দের গুরুর জীবনদর্শন কী। কিন্তু 

তিনদিন ধরে তার যে আলোচনা করলেন তা৷ 

সবই ছিল গুরুদেবের নানা অলৌকিক ক্রিয়া- 
কাণ্ড। কাকে কীভাবে তিনি কোন্ বিপদ থেকে 

উদ্ধার করেছিলেন তারই বিবরণ। গল্পগুলো 

আমি একটুও অবিশ্বাম করিনি, প্রকৃত সাধকদের 
মধ্যে কিছু ক্ষমতা জন্মায় একথা আমি জানি। 

কিস্ত সেই ক্ষমতার উপরে তার! নির্ভর করেন ন৷ 

বা সেই ক্ষমতার ভিতর দিয়ে তাকে চেন যায় 

না। প্রেম এবং জ্ঞানই সেই ছুই মহা অলৌকিক 
যার ভিতর দিয়ে সাধুকে চিনতে হয়। ওই শিশ্ত- 
কতিপয়ের সঙ্গে তিনদিন আলোচনার পরেও 

আমি যখন বুঝে উঠতে পারলাম না যে, তাদের 
গুরুদেবের প্রচারিত আদর্শ কী, তখন একদিন 

তাদের বললাম, আপনাদের গুরুদেব ক্ষমতাবান 

মান্য, তিনি আপনাদের বিপদে আপদে সদা 

রক্ষ। করেন এও বুঝলাম । এখন বলুন যিনি গুরু 
হয়েও শিষ্যদের এত সেবা করছেন তাঁর জন্য 

তাঁর শিষ্যরা কী করেছেন? তাঁর আদেশ বা 

উপদেশ আপনারা কতটা প্রতিপালন করেন ? 

বল! বাহুল্য এসব প্রশ্নের সছুত্তর পাইনি । এদের 
উপান্ত দেবতা রামচন্দ্র আশ্রমে রামনীতার 

বিগ্রহই পূজা হয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম, 

আপনার! কি বর্ণাশ্রম মানেন? তীর বললেন, 
না, আমর ওলব মানি না । অসবর্ণ বিয়ে? তার! 

জবাব দিলেন, ওতে গুদের কোনও বাধ! নেই। 

তখন আমি বললাম, আপনার! ধার উপানক 

সেই রামচন্ত্র কিন্তু বর্ণাশ্রম মানতেন। ভক্ত 
শঘ্বুক বর্ণাশ্রম ভেঙেছিলেন বলে রামচন্জ্র তাকে 

হত্যা করতে দ্বিধা করেননি ।' তাহলে আপনার! 
মানেন না কেন? এ প্রশ্নের সহুত্বর মেলেনি । 

আনলে এখানেও সেই ছিধা, সেই আলো- 

আধারি, শুধু সাধারণ খাহুঘকে দোষ দিয়ে কী 
হবে? এই খিধার দোলাবলে আমাদের গোঁটা 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 

রাষ্্রষস্ত্র এবং প্রশাসনও দোছুল্যমান নয়? খবরের 

কাগঞ্জে প্রায়ই গণ-বিবাহের কথা৷ পড়ি, সরকারী 

বিজ্ঞপ্তিতে অনবর্ণ বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে পুরস্কৃত 
করার ঘোষণা থাকে, পড়ে শঙ্কিত হই। এই 

রাষ্্রনৈতারাই তো কথায় কথায় গীতার বাণী 

স্মরণ করেন এবং গীতাকে অন্থসরণ করার কথা 

বলেন; আশ্চর্ষ এই গীতায় স্বয়ং ভগবান যে 

চতুরবর্প তাঁরই সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন এবং বর্ণ- 
সংকর স্থির বিরুদ্ধাচরণ করেন । 

কালপ্রাচীন প্রথাপ্রকরণের মধ্যে অনেক 

ময়ল! জমে উঠতেই পারে, কিন্তু তা বলে গোটা 
প্রথাটাকেই বর্জন ব! পরিহার এক হঠকারী 

অবিষৃদ্তকারিতা। কারণ ওই প্রথার তি যে 

মৌলিক শ্রেণীবিভাগের উপর তা উৎখাত কর! 

মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা প্ররুতির মধ্যেই 

প্রকট রয়েছে ওই শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীবৈশিষ্ট্ 
এবং তাদের বিভিন্ন উপযোগ। গুণ এবং কর্ম 

অন্থদারে মানষের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাজন 

হয়েছিল তার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। 

বরং সেটিকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে “মাহ 

সব সমান” গোছের ফতোয়া জারি করাটাই 

অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবিরোধী । তবে বর্ণাশ্রমকে 

কেন্দ্র করে যে স্বার্থের লড়াই বা মানুষকে 

অবদমিত রাখার চক্রান্ত ও প্রয়াস বড় হয়ে 

উঠেছিল সেই ময়লাটুকুর অপসারণ বড় 

দরকার। আর সেই জরুরী কাজটুকু হয়নি 
বলেই এখনও ভারতবধে ধর্ম নিয়ে, "শ্রেণীভেদ 
নিয়ে, ছৌয়াছু'র়ি নিয়ে এত বাদ-বিবাদ, এত 
দাক্গ। ও নরমেধ। বামুন কায়েত শুদ্ধে বিয়ে 
দিলেই কি সব চুকে যাবে? নাকি সবাইকে 
পঙ্ক্তিভোজনে বলিয়ে দিলেই জাতপাতের 

গৌড়ামির অবসান ঘটবে? আমাদের সরকাষের 

বা প্রশাসনের কাজে ব্যপারট! বোধ হয় তত 
্বচ্ছু নয়। | 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

ধর্মের গোড়ার কথায় একজন ব্যক্তি-ঈশ্বর নন; 
--সকল জীবের আত্মা পরম ঈশ্বর-_অন্তি-ভাতি 
প্রিয়ই সেখানে মুখ্য | ঈশ্বরকে বুঝি বা না বুঝি, 
আমরা যে আছি, এটা বুঝি সবাই-_এবং এই 

বুঝা বা জানাটা সকলেরই প্রিয়। এই অস্তিত্ব, 

অস্তিত্ববোধ এবং আনন্দময় অস্তিত্ব_-এটাই তো 

আমাদের সকলেরই কাম্য । বুদ্ধি, উন্নতি আমবা 
চাই-_-ওই অস্তিত্বের, বোধের ও আনন্দের । আর 

সেই বৃদ্ধিকে অবাধ করতে গেলে যে-আচরণ 

অবশ্ঠপালনীয়, তাকেই বলি ধর্ম। 

একা তো কেউ বাঁচে না, তার বাচার উপকরণ 

সংগ্রহ করতে হবে তার পারিপাশ্থিক থেকে, 
সমাজ ব। রাষ্ট্রের বাতাবরণের ভিতর থেকে। 

পারিপার্থিক ন৷ বাচলে মানুষই বা বাচৰে কিসের 
নির্ভরতায়? তাই নিজের স্বার্থেই মানুষকে ওই 
পারিপাশ্থিকের সেবা করতে হয় । দেই পারি- 

পাখ্বিকের মধ্যে মানুষ, গাছপাল!, জীবজস্তক সব 
কিছুই আছে। আর জীবসেবা তাই হয়ে ওঠে 

শিবসেবা, সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্মলক্ষণ। শুধু পরের 
উপকার করাই তো নয়, তাতে যে নিজেরই 
উপকার । পাড়ার ছোড়াগুলো আড্ডাবাজ, 

খারাপ কথা বলে, নানা কু-অভ্যাসের দাস আর 
তাদের সঙ্গে মিশে আমার ছেলেটাও গোল্লায় 

যাবে--এই আশঙ্কায় কোনও পিতা যদ্দি নিজ 

পুত্রকে রক্ষা করতে ওই পাড়ার ছেলেদেরও 

মনে মনে ৬১৫ 

সৎপথে ফেরামোর চেষ্টা করেন, তবে সেটা ধর্মও 

হল, কর্মও হল, আর এই নেশা যদি একবার 
পেয়ে বসে, তবে মানুষ ক্রমে ক্রমে বুহৎ জগৎ- 

সংসারের চিন্তায় অগ্রসর হতে থাকে । বাণপ্রস্থ 

বা ত্রক্ষতাবনা যাই বলি না কেন ছুইয়েরই 

অর্থ বৃহৎ বা বিস্তারের দিকে যাওয়া । নিজের 

চতুষ্পার্থের সমাজ সংসারের ভালর জন্য কিছু না 

করে কখনই ওই বুহতের দিকে যাওয়া যায় না। 

কিন্ত সে অনেক বড় কথা । ছোটো কথায় 

বলি, ধর্ম হল ভালবাসা । ভালবাসা কথার অর্থ 

যাকে ভালবাদি তার ভালতে বাস করি। 

ছোট্ট কথা বটে, কিন্তু তলিয়ে ভাবলে মাথা 
ঘুরে যায় । আজকাল তো দেখি স্বামী স্ত্রীকে বা 
স্ত্রী ম্বামীকে ভুলভাবে ভালবাসছে। সংসারে 

শাস্তি নেই তাই, মা-বাবা ষে ভালবাসছে পুত্র- 
কন্তাকে তার মধ্যে থেকে যাচ্ছে কতসভূল। 

মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের বাড়ছে প্রজন্নগত 

ব্যবধান। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাসাবাসি? তাই 

আর সেরকম টিকে থাকছে কই? আন্তে আস্তে 

বুঝি ভালবাসাটাও উবে যাচ্ছে ছুনিয়৷ থেকে। 
তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাত-কাপড় নয়, 

জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, টাকা -পয়স। নয়, বিংশ শতাব্দীর 

মানুষ দেউলিয়! হয়ে যাচ্ছে ওই একটা! জিনিসেই, 

ভালবাস! । 

ঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন। 

প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছ; নিথ্যা তাহা ত্যাগ কাঁরতে হইবে, তবেই সতের প্রকাশ হইবে। 

ধখন আমরা দতাকে ঈংঢ়ভাষে ধাঁরিতে পারব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছ; ত্যাগ করয়াছিলাম, 

তাহাই আর একরুপ ধারণ কাঁরিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই- সমগ্র ত্রন্গাপ্ডই 

_ অক্ষম হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ কাঁরবে, তখন আমরা সকল পদাথ'কে নূতন 

আলোকে বাাঁঝব। 

»-স্বামগ বিবেকানন্দ 



আপ্টার্কটিক। অভিযান 
ভক্র সুদীপ্ত সেনগুপ্ত 

প্রখ্যাত ভূতাস্বিক, প্রথম বাঙালদ তথা অন্যতরা ভারতণয় মাঁহলা 'বান সমগ্রাতি পাঁথবীর তলদেশে হিমময়ী 
দংজয় কুমেরুতে ভারতীয় আভিষানে অংশ নিয়েছেন। পরতাভিযানেও খ্যাতফণীত"--হিমালয়ের 'রাঁট 

প্রভাতি আঁভবানে সফল বাত । ১৯৭০ খঙ্টাব্দে 'ললনা” অভিযানের সহনেরশ-_হিমালয়ের এক অজেয় 

অনামী শংঙ্গ (২০,১৩০ ফিট ) জয়ের গৌরব অজমনকারিণণ । লপ্ডনের ইম্পযিয়েল কলেজে রয়েল কাঁমশনের 

প্রান্তন ফেলো । সুইডেনের উপাসালা 'থিশ্বাবদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধাপিকা । স্কটিশ হাইল্যান্ড। স্পেন, 

সুইডেন ও নরওয়ের আকণটিক অঞ্চলে ভূতত্বের গযোবকা। জিওলাজক্যাল সাভে অব: ইশ্ডিয়াতে প্রান্তন 
1বজানশ। বত'মানে যাদবপুর বিশ্বাবদ]ালয়ের তূতন্ব-ীবভাগে অধ্যাঁপকা | সাঁহতা, সঙ্গীত ও চারহাশিঞ্ে 
সকুশলা--বিশিঘ্ট লোখিকা। 

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ কোণায় যে এক 
বিশাল মহাদেশ লুকিয়ে আছে সেকথা গ্রীকেরা 

কল্পনা! করেছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির 

যুগেই। এই মহাদেশের নাম দিয়েছিলেন তীরা 
আপ্টার্কটিকোস--যার অর্থ হল সপ্তধিমগুলের 
বিপরীতে । দক্ষিণের এই মহাদেশ থেকে উত্তর 

আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ সপগ্তধিমগ্ডল দেখা যাবে না 
বলেই এই নামকরণ । তারপর বহু শতাব্দী কেটে 

গেছে এই মহাদেশকে জানতে । ছুংসাহসী নাবিক 

ক্যাপটেন জেমস কুক ১৭৭২ থেকে ১৭৭৫ 

খ্রষ্টাৰ এই মহাদেশে আবিষ্কারের আশায় 
বরফ-জম। দক্ষিণ সমুদ্রে অভিযান চালিয়েছেন । 

কিন্তু প্যাক আইসের ছুস্তর বাধা ভেদ করে 

আন্টার্কটিকাতে পেশীছতে পারেননি । তবে 

আ্টার্কটিক মহাদেশ পরিক্রমা করে তিনি প্রমাণ 

করলেন যে, যর্দি কোন মহাদেশ থেকেও থাকে 

দক্ষিণ মেরুতে তার সঙ্গে উত্তরের ভূখণ্ডের কোন 

যোগ নেই। তিনিই প্রথম কুমেরু বৃত্ত অতিক্রম 

করেছিলেন । 

জেমস কুক দক্ষিণ সমুক্রে তিমি আর নীলের 
্রাচুর্ধের কথাও উল্লেখ করেছিলেন ; ফলে 
ইওরোপ ও আমেরিকা থেকে দলে দলে তিমি- 

শিকারীর দল পাড়ি জমাল দক্ষিণ সমুদ্রে । 

এমনই এক তিমি-শিকারী মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
নাথানিয়েল পাষার ১৮২০ স্তরীষ্টাবঝে দাবী জানান 

যে, তিনি মূল মহাদেশ আবিফার করেছেন । একই 
খীষ্টাব্ধে রুশ অভিযাত্রী ভন বেলিংসহাওসেন ও 
ব্রিটিশ অভিযাত্রী জন ব্র্যাম্মফিল্ড একই দাবী 

জানান। আজ সঠিক জানা মুশকিল তারা 
সত্যিই মূল ভূখণ্ড দেখেছিলেন, অথবা বরফে ঢাকা 

কোন দ্বীপের অংশকেই মূল মহাদেশ ভেবে তল 
করেছিলেন । 

উনবিংশ শতাববী থেকেই শ্তরু হল একের পর 

এক অভিযান । এই সময় বেশে কয়েকটি অভিযান 

হয় আণ্টার্কটিকাতে। তবে বিংশ শতাব্দীর 

গোড়ায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানগুলি পরি- 
চালিত হয় এই দুর্গম মহাদেশে । ধীরে ধীরে এই 

মহাদেশের নানান অংশ আবিষ্কৃত হল--বন্ু 

মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলিত হল। পাল- 
তোল! জাহাজে চেপে এই ছুঃসাহসী অভিযাত্রীর! 

যে মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, নিজেদের 

প্রাণ তুচ্ছ করেও, তার মূল্য আজও আপ্টার্কটিকা 
অভিযানের ইতিহাসে অনন্য । বিংশ শতাব্দীর 

গোড়ার এই অংশকে তাই বল! হয় আণ্টার্কটিকা 
অভিযানের “হিরোয়িক পিরিয়ড? | ক্কটের ডিস- 
কভারি ও টেরানোভ। অভিযান, আমুণ্ডসেনের' 

ফ্রামহাইম অভিযান, শ্যাকলটনের নিমরোভ 



সন্কের ওপর জলরঙের ওয়াশ । অবনীন্দ্রনাথ 
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আপ্টার্কটিকায় সূর্যাস্ত 
আলোকচিত্রী £ সুদীপ্ত। সেনগুপ্ত 



আর্বিন, ১৩৯২ ]' 

ও অরোরা অভিযান এই সময়েই হয়েছে। 
১৮১১ শ্রীটাব্দের ১৪ ডিসেম্বর আমুগসেন দক্ষিণ 
শ্নেরুতে ওড়ালেন নরওয়ের জয়পতাকা | স্কট 

একমাস পরে পে"খছলেন দেখানে তার চারজন 
সঙ্গী নিয়ে। আমুগুসেন স্ুস্থদেহে সদলবলে ফিরে 

এসেছেন কিন্তু স্কট ও তীর সঙ্গীদের প্রাণ দিতে 

হয়েছিল গ্রাতিকুল প্রকৃতির কাছে। 

বিজ্ঞান ও প্রযুজির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
আপ্টার্কাটিক। অভিযানের বূপও পালটাতে 

লাগল। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আইসব্রেকার 

জাহাজ, স্োট্রাক্টর আর নানান রকম আধুনিক 
যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হতে লাগল প্রতিকূল 

প্রকৃতিকে জয় করার জন্য । একটি ছুটি উৎসাহী 

ব্যক্তির পরিবর্তে সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভিযান 

পরিচালন। হতে স্তর হল। ১৯৫৭--৫৮ গ্রীষ্টাবে 
আস্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে আপ্টার্কটিকাতে 
বিশদ সমীক্ষা করার কর্মস্চী নিয়ে ৰারোটি দেশ 

সেখানে স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করল। এই 

সম্মিলিত গবেষণার ফল এত ভাল পাওয়৷ গেল 

যে, আশ্টার্কটিকাকে বিজ্ঞানের মহাদেশ বলে 

চিহ্নিত করে ১৯৬১ খ্রীষ্ঠাকে ওয়াশিংটনে আণ্টা- 
টিকা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির বলে 

আপ্টার্কটিকাতে কোন দেশের মালিকানা গ্রা্ 
কর! হবে না, এই মহাদেশে কেবল বৈজ্ঞানিক 

গবেষণাই চলবে, কোনরকম মিলিটারি কার্ধ- 

কলাপ চলবে না, আপ্টার্কটিকার প্রাণী ও পরি- 

বেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা 

দেখানে বারণ। আর্জেন্টিনা, চিলি, ব্রিটেন, 

নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, সাউথ 
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, রাশিয়া ও 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল মূল স্বাক্ষরকারী। ক্রমে 
ক্রমে এই চুক্তিতে যোগ দিয়েছে পোল্যা ও, স্পেন, 

পূর্ব জার্মানি, ব্রেজিল, ভারত ও চীন । 
১৪) 

আব্টার্কটিকা অভিযান ৬১৭ 

ভারতবর্ধ আন্টার্কটিকা গবেষণায় যোগ দেয় 
১৯১---৮২ শ্রীটটান্দে। ড্র সৈয়দ জহুর কাশিমের 

পরিচালনায় প্রথম অভিযান হয়। ১৯৮২ 

খীষ্টান্বের ৯ জানুআরি আপ্টার্কাটিকা মহাদেশে 
প্রোথিত হল ভারতীয় পতাকা । ১৯৮২--৮৩ 

খ্ষ্টাবেে শ্রীরায়নার নেতৃত্বে হল দ্বিতীয় অভিযান। 
এই অভিযানে ভারতীয় স্থায়ী গবেষণাকেন্ত্র 

বানাবার প্রাথমিক সমীক্ষা চালানো হয়। 

১৯৮৩--৮৪ খ্রীষ্টাবে তৃতীয় অভিযান হয় ডক্টুর হর্ষ 
গুপ্তার নেতৃত্বে । বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণ। ছাড়াও 

এই অভিযানের প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি স্থায়ী 

গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের । আর শ্রীমতী ইন্দিরা 

গান্ধীর সক্রিয় উৎসাহে ভুজন মহিলা বিজ্ঞানীকেও 
অন্তর্ভূক্ত করা হল তৃতীয় অভিযাত্রী দলে। 

স্তাশনাল ইন্ফিট্যুট অফ ওশেনোগ্রাফির মেরিন 
বায়োলজিস্ট ডক্টর অর্দিতি পন্থ ও যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে আমি ভূৃতত্ববিদ্ হিসাবে 
নির্বাচিত হলাম। 

তৃতীয় অভিযান শুরু হল ১৯৮৩ খ্রীষ্টাঝের 

৩ ডিসেম্বর গোয়ার মার্মাগাও বন্দর থেকে । দলে 

ছিল একাশীজন সাস্য। আগির কোর অফ 
ইঞ্জিনিয়র্এর আটব্রিশজন; তাদের দায়িত্ব 
স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্রটি বানানোর । নেভী ও 

এয়ারফোর্ণ থেকে এসেছে তেরজন করে 

সদশ্য। তাদের দায়িত্ব কুমেক অঞ্চলে হেলি- 

কপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রী ও অভিযানের 

মালপত্র পৌছে দেওয়া। বিভিন্ন বিষয়ে 

গবেষণার জন্য ছিলেন ষোলজন বিজ্ঞানী ও 

ভকুমেপ্টারি ফিল্ম তোলার জন্য একজন 

ক্যামেরাম্যান । ফিনল্যাণ্ড থেকে আইসত্রেকার 
জাহাজ ফিনপোলারিস ভাড়। কর! হল । ভারতীয় 

সদ্ত ছাড়া জাহাজের অফিসার ও কম ছিলেন 

আটাশজন ৷ ১* ডিসেম্বর মরিশাস পেছই। 
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সেখানে চারদিন থাক! হুয় কিছু খাস্ভসামগ্রী, 
খাবার জল ও কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার জন্য । 

১৪ ভিসেম্বর শুরু হয় আবার সমুদ্রধাত্র। । এবারে 

আণ্টার্কটিকাতেই পেশীছে হুল যাত্রা শেষ। 
গর্জনশীল চল্লিশীতে খুব একটা ঝড়-জলের 

সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্ত তারপর থেকেই শুরু 

হল প্রবল ঝড়। পঞ্চাশ ও যাট ডিগ্রী দক্ষিণ 

অক্ষাংশ বরাবর বিশেষ কোন ভূখণ্ডের বাধা না 

থাকাতে এই অংশের সমুদ্র সদাই উত্তীল ঝঞ্চা- 
বিক্ষুৰ। আমাদের জাহাজখানা পাঁচদিন ধরে 

সেই উত্তাল সমুন্দে পাড়ি দিয়ে গ্রবেশ করল প্যাক 

আইসের সীমানায় । তখন সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য । 
যেদিকে দুচোখ যায় কেবল ভাঙা বরফের 

রাশি। আশ্টার্কটিকাকে ছিরে রয়েছে এই দক্ষিণ 

সমুদ্র_-ভারত, প্রশান্ত ও আটলাট্টিক মহাঁ- 
সাগরের দক্ষিণ অংশ । বছরের বেশির ভাগ 

সময়ই এই দক্ষিণ সমুদ্রের উপরিভাগ জমে বরফ 

হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক বরফ সাধারণত 

তিন-চার মিটার পুরু হয়। গ্রীষ্মকালে এর কিছুটা 
অংশ ভেঙে সমুদ্রের শোতের টানে উত্তরে চলে 
আসে। পরের শীতে আবার এই ভাঙা টুকরো- 
গুলি নতুন করে জমে যায়। আপ্টার্কাটিকাকে 
ঘিরে এই জমে যাওয়া ভাঙ! সামুদ্রিক বরফের 

এক বলয় তৈরি হয়। এই অঞ্চলকেই বলা হয় 

প্যাক আইস। কুমেরু অঞ্চলে প্রবেশের প্রধান 
বাধাই হল এই প্যাক আইসের বেড়াজাল । 

২৬ ডিসেম্বর আমরা এই বেড়াজাল ভেদ 
করে পরিষ্কার নীল জলে এসে পড়লাম। অদ্দুরে 
অক্ষত সামুদ্রিক বরফ--ফাস্ট আইস। ২৭ 

ডিসেম্বর আমাদের জাহাজ সেই ফাস্ট আইসে 
গিয়েই নোঙর করল। সেখানকার তিন মিটার 

গুরু বরফ কাটার ক্ষমতা আমার্দের ফিনপোলা- 
রিষের ছিল না । সেখান থেকে মূল হিমসোপান 
তিন কিলোমিটার দূরে। গপৌছনে মাত্র ছুটে 

উদ্বোধন | ৮৭তম, বধ--৯ম সংখ্যা 

এল পেঙ্গুইনের দল। আপ্টার্কাটিকা ছাড়া অন্ত 

কোথাও এই পেশ্ুইমদের দেখা যায় না। 
কুমেরু অঞ্চলের পাঁচটি প্রজাতির মধ্যে প্রধান 

হল আযাডেলি ও এম্পেরর পেুইন। এম্পেরর 
পেইন আকারে বড়, লঙ্বায় প্রায় সাড়ে 

চার ফুট । আযাডেলির। লম্বায় আড়াই ফুট মতন 

হয়। এদের প্রধান খান্ঠ হল দক্ষিণ সমুদ্রের 

চিংড়ি মাছ__ক্রিল। আণ্টার্কটিকার অন্তান্ প্রাণী 

--যেমন লীল এবং তিমিদেরও প্রধান থাস্ধ 
এই ক্রিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ক্রিলই 

হয়তো ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাগ্সমশ্য। সমাধান 

করবে। পেশগুইন ছাড়া আন্টার্কটিকাতে আরও 

ছু-তিন ধরনের পাখি দেখা যায়। শিকারী 

পাখি স্ষুয়া, যাকে বলা হয় আপ্টার্কটিকার বাজ, 
এদের মধ্যে প্রধান। পেহুইনের ডিম বা শিশু 

এবং ছোট পাখি পেট্রেলই এই শিকারী স্ুয়ার 

প্রধান খাগ্ভ। তবে আজকাল রিসার্চ স্টেশনের 

ধারেও এর] উড়ে বেড়ায় খাবারের লোভে । 

আন্টার্কটিকায় পৌঁছনোর দিন থেকেই শুরু 
হয়ে গেল কর্মব্যস্ততা। মূল শিবির ও স্থায়ী 

গবেষণ। কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করে ফেল হল 

প্রথম দিনেই । ২৮ ডিসেম্বর আটাশজন ইঞ্জিনিয়র 

ও জওয়ানদের একটি দল চলে গেল মূল শিবির 
স্থাপন করতে । সে! ট্র্যাক্টরগুলিকে সামুদ্রিক 

বরফের উপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে মূল বরফ- 

ভূমিতে রেখে আসা হল। জওয়ানদের একটি 
দল ও বিজ্ঞানীদের উপর ভার দেওয়া হল 

অভিযানের মালপত্র ও বাড়ি তৈরি করার 

সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে বোঝাই করার । আশা! 

ছিল সাতদিনের মধ্যেই এই মাল খালাসের কাঁজ 

শেষ হয়ে যাবে। তারপর বিজ্ঞানীর! নিজের 

নিজের সমীক্ষা শুরু করতে পারবেন। কিন্ত 
তার আগেই ঘটে গেল ছুর্ঘটন। | 

সমস্ত মালপত্র পাঠানো. হচ্ছিল হেলিকপ্টারের 
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তলায় নেটে ঝুলিয়ে। বড় হেলিকপ্টার প্রতাপ 

এভাবে আড়াই টন মাল বহন করতে পারে। 

এভাবে মাল পাঠানোর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ 
হতে লাগল। আমরা একবারের মাল পাঠিয়ে 
হেলিকপ্টার ফিরে আসার আগেই ছ্িতীয় দফার 

মাল তৈরি করে রাখতাম। মূল শিবিরে গিয়ে 
হেলিকপ্টার নেট নামিয়েই ফিরে আসত । পরের 

বার আবার মাল নামিয়ে আগের বারের নেট 
ফেরত নিয়ে আসত । ততক্ষণে মূল শিবিরে ওরাও 

মাল নামিয়ে নেট খালি করে রেখেছে । উনত্রিশ 

তারিখ এভাবেই মাল নিয়েছিল প্রতাপ 

হেলিকপ্টার । প্রথম দফায় মাল পৌঁছনোর পর 

আবার দ্বিতীয় দফায় মাল নিয়ে উড়বার সময় 

জাহাজের ক্রেনের দড়িতে হেলিকপ্টারের রোটর 

রেড গিয়ে ধাকক। খেল। মুহূর্তের মধ্যে হেলিকপ্টার 

ভেঙে পড়ল হিমশীতল জলে । আমর! নিরুপায় 

দর্শকের মতে। জাহাজের ডেকে দাড়িয়ে দেখছি 

জানল! ভেঙে বেড়িয়ে আসবার চেষ্টা করছেন 
পাচজন আরোহী । নেভীর চেতক হেলিকপ্টার 

সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলিয়ে উদ্ধার করল 

একজনকে । বাকীর্দের রেলকিউ বোট নিয়ে 

উদ্ধার কর] হল। হেলিকপ্টার ততক্ষণে তলিয়ে 
গেছে গভীর সমুন্দে। এত ঠাগ্ডাজলে মানুষের 

পক্ষে আধঘণ্টার বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব 

নয়। আমাদের সৌভাগ্য পাঁচজনকেই মৃত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে । একজনের 

চোট কিছুটা গুরুতর ছিল, তার সুস্থ হতে সপ্তাহ 

তিনেক লেগেছিল। বাকীরা কয়েকদিন বাদেই 
আবার কাজে যোগ দিয়েছিলেন । 

চোদ্ধ মিলিয়ন পঞ্চাণ হাজার বর্গ কিলো- 

মিটার আয়তনের আল্টার্কটিকা মহার্দেশের 

শতকর! আটানব্বই ভাগই ছু-তিন কিলোমিটার 
পুরু হিমবাছে ঢাক।। হিমবাছের গভীরতা কোন 
কোন জায়গায় সাড়ে চার কিলোমিটারেরও 
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বেশি । এই মহদেশীর হিমবাহে সঞ্চিত আছে 

পৃথিবীর আটাত্তর শতাংশ মিষ্ট জলের 

ভাগ্ার। বর্তমানে আন্টার্কটিক। ছাড় কেবলমাক্তর 

গ্রীনল্যাণ্ডেই মহাদেশীয় হিমবাহ আছে। তবে তা 

আয়তনে আশ্টার্কটিকার তুষারক্ষেত্রের দশতাগের 
একভাগ । এই ২৯,০০*০* ঘন কিলোমিটার 

বরফের চাপে আন্টার্কটিকার তূপৃষ্ঠ ৬** মিটার 
নিচে নেমে গেছে। ধর্দি কোনরিন এই বরফ 

গলে যায় তবে সার! পৃথেবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ ৬* মিটার 
বেড়ে যাবে, অর্থাৎ সমস্ত বন্দর প্রাবিত হয়ে 

যাবে। 

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্ষের ১২ জান্ছআরি আমর। পাঁচ- 

জন বিজ্ঞানী শির্মাকার পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্র। 
করলাম। মূল শিবির স্থাপিত হয়েছে তীর থেকে 

১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে । আরও ৭ কিলো- 

মিটার ভিতরে এই শির্মাকার ওয়েসিন মাউণ্টেন 

রেঞ্জ অবস্থিত। ভারতীয়র। নাম দিয়েছেন দক্ষিণ 

গঙ্গোী পর্বতমালা । চারিপাশের বরফের মধ্যে 

যখন ছোট একটি পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাড়িয়ে 
থাকে তাকে বল! হয় ওয়েসিস মাউন্টেন রেঞ্জ। 

এখানে যদি পাহাড়ের উচ্চত। হিমবাহের গভীরত। 

থেকে বেশি হয় তবেই তা বরফ ভেদ করে দৃশ্থ- 
মান হয়, ঠিক যেমন জলের মধ্যে মাথা তুলে থাকে 
স্বীপ। শির্মাকার পাহাড়ের ভূতাবিক সমীক্ষা 

করাই আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন ভূ- 

তত্ববিদ--ডক্টর মদনলা'ল, ববীন্দ্র সিং ও আমি, 

জীববিজ্ঞনী প্রভূ মাতোন্দকর ও ডক্টর অলক 

ব্যানাঞ্জি, সেখানে তাবু করে একমাস থাকব। 
বাকীর হয়তো দু-একরিন করে কাটিয়ে যাবেন, 

তবে তাদের প্রধান কাঞ্জ হয় মূল শিবিরে নয়, 

জাহাজে থেকেই। 

ভূবিজানীরা মনে করেন যে, প্রীয় ছু কোটি 
বছর আগে আল্টার্কটিক গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামে 
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এক বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে 

মেই বিশাল মহাদেশ তেঙে তৈরি হয়েছে দক্ষিণ 

আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আণ্টার্কটিকা ও 
তারতবর্ধ। আপণ্টার্কটিকার প্রাচীন যুগের পাথরের 
সঙ্গে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তান্ত মহাদেশগুলির 

পাথরের খুবই সাদৃশ্য । আপ্টার্কাটকাতে পাওয়া 
গিয়েছে কয়লার স্তর এবং গ্নসপটেরিম পাতার 

ফমিল যার ফলে প্রমাণিত হয় সেখানে এককালে 

ছিল উষ্ণ নিরক্ষীয় আবহাওয়া । 

আমর! শির্ষাকার পাহাড়ের পয়ত্রিশ ব্্গ 

কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্বিক সমীক্ষা সম্পূর্ণ 
করতে পেরেছি। একটি তৃতাত্বিক মানচিত্র 
তৈরি কর] ছাড়াও নানান নমুনা সংগ্রহ করে 

এনেছি ভারতবর্ষে ফিরে গবেষণাগারে পরীক্ষা 

করার জন্য । আমরা সাধারণত সকাল নটায় 
কাজে বেরোতাম, ফিরতে রোজই রাত নট। হয়ে 

যেত। জাঙ্গআরি মাসের প্রথম দিকে সেখানে 

চব্বিশ ঘণ্টাই দিনের আলো । ২৩ জান্ুআরি 

প্রথম রাত হল আধঘণ্টার জন্ত । তারপর থেকে 

ধীরে ধীরে রাতের পরিধি বাড়তে লাগল। 

আমর! যখন মার্চ মাসে আপ্টার্কটিকা থেকে রওনা 

দিলাম তখন সেখানে ঘণ্ট। তিনেকের মতো রাত 

হত। 

প্রায় মাসখানেক বার্ধে শির্ধাকার রেঞ্জের 

ফিল্ডওআর্ক সমাণ্ড করে আমর] ফিরে এলাম বেন 

ক্যাম্পে। সেখানে হিমবাহ গবেষণার কিছু 

কাজ করা হবে। তখন ফেব্রমারি মাসের 

মাঝামাঝি । তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে 

গেছে। জানুআরি মাসের গড় তাপমাত্র! ছিল 

মাইনাস ১৭ ডিগ্রী সেলপিয়াস। ফেব্রুআরি 
মাসে প্রায়ই মাইনাস ২* পর্যন্ত নামত। সর্বনিয় 

তাপমাত্রা ছিল মাঁইনাম- ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস । 

দেই সময় তৃষার-ঝঁড়ও অনেক বেশি হতে লাগল। 

উন্বাধম [ ৮৭তহ বর্ধ---৯ম সংখ্যা 

জান্আরি মাসে ব্িজার্ডের সংখ্যা ছিল মাত্র ছুই। 
ফেব্রআরি মাসে তিন-চারদিন পর পরই প্রবল 
রিজার্ড শুরু হয়ে যেত, আর সেই ঝড় চলত 

পাচ-ছয়দিন ধরে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তখন 

আমাদের গবেষণাকেন্দ্রের বাইরের কাঠামে। 

সম্পূর্ণ। ভিতরের কাজ ব্লিজার্ড হলেও চলতে 
থাকে । 

২৪ ফেব্রুআরি তারতের স্থায়ী গবেষণাকেন্ত্ 

“দক্ষিণ গঙ্গোক্রী”-র উদ্বোধন হল। ভারতীয় 

পতাকার নিচে সব ধর্মের উপাসমা করার পর 

দলনেতা ডক্টর হর্ষ গুপ্ত। শীতের অধিনায়ক কর্নেল 

সত্যন্বর্ূপ শর্মার হাতে বাড়ির ভার অর্পণ 
করলেন। ভারতীয় ইঞ্চিনিরর ও জওয়ানদের 

অনীম অধ্যবসায় ও কষ্টপহিষুণতায়ই এই ছুঃনাধ্য 
কাজ সম্পূর্ণ হল মাজ্র ছু-মাসে। গর্বের কথ। এই 
যে, এখন পর্স্ত আর কোন দেশ মাত্র ছু-মাসে 

আন্টার্কাটিকাতে একটি স্থায়ী গবেষণাকেন্জ্র সম্পূর্ণ 

করতে পারেনি । দৌতল। এই বাড়িটি ছু-ভাগে 
ভাগ করা। একদিকে আছে গবেষণাগার, 

সার্জারি ও মেডিকাল রুম, লাউঞ্জ, লপ্তি, 

রান্নাঘর, স্ব মেলটিং প্লাণ্ট ও ৰয়লার রুম । এই 

দিকের দোতলাতে আছে কমিউনিকেশন রুম, 
অফিস ঘর, ভার্করুম, শোবার ঘর, শাওয়ার এবং 

টয়লেট । অন্য ব্লকে আছে জেনারেটর রুম, নানা 

ধরনের ওআর্কশপ, জালানী রাখার এক বিশাল 

ট্যাঙ্ক এবং গ্যারাজ। তার দোতলায় আছে 

স্টোর। সারা বছরের রসদ সেখানে জমা করা 

আছে। সারা বছরের জালানী তেল রাখা 

হয়েছে বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরের 
ফুয়েল ডাম্পে। সপ্তাহে একদিন দেখান থেকে 

ড্রাম এনে বাড়ির ট্যাঙ্কে ভত্তি করে রাখতে হবে। 

বাড়িটি সম্পূর্ণ তাপনিয়ঘতিভ। ভিতরের তাপ- 
মাত্র! আরামদায়ক পনেরে। ডিগ্রী সেলসিয়াস। 



'দক্ষণ গঙ্গোতী' পবতমালা--শিমাকার রেঞ্জ । 

আলোকাঁচন্্রী ঃ সুদীপ্ত। সেনগুপ্ত 
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প্যাক আইসের বাধা ভেদ করে ফিনপোলারিস এগিয়ে চলেছে । দিগন্তে হমশৈল। 

এ ৯ শপ লা সাপ পাম ও 

সত 

বরফ-জম। সমুদ্র । 

আলোকাঁচন্ত্রী £ সুদীপ্ত সেনগৃপ্ত 



উহ 

আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

এছাড়। বাড়ির ঠিক মধ্যিখানে বসানো হয়েছে 
একটি গম্বজ। এটির সাহায্যে স্যাটেলাইটের 

মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব । 
এখান থেকে পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় 

টেলিফোন করা যায়, টেলেক্স পাঠানো যায়। 

উদ্বোধনের পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল 

প্রবল তুষার-ঝড়। এবারের ঝড়ের দাপট সব- 
চেয়ে বেশি; ঘণ্টায় ছুশো কিলোমিটার বেগে 

হাওয়া চলছে, তাপমাত্রা মাইনাস ৩০ ডিগ্রী 

সেলসিয়াস এবং দৃশ্তমানতা৷ শুন্য; তবে এবারে 
আমরা আর তাবুর মধ্যে বন্দী নেই, আমরা'দবাই 

উঠে এসেছি নতুন গবেষণাকেন্দ্রের নিরাপদ 
আশ্রয়ে। ইঞ্জিনিয়রদের স্থুবিধেই হল যে, ফেরবার 
আগে ঝড়ের মুখে বাড়ির খু'টিনাটি ব্যবস্থা কেমন- 

ভাবে কাজ করে দে-সন্বদ্ধে আন্দাজ পাওয়। গেল, 

যাতে দরকার মতে! ডিজাইনের অদলবদল করা 

যায়। আর কিছুদিন বাদেই বারোজন বাদে 
আমর! সবাই ফিরে আলৰ ভারতবর্ষে । শীতের 

দলের এই বারোজনকে এই বাড়িতে থেকেই 

কুমেরুর দীর্ঘ শীতের রাক্মির মোকাবেলা! করতে 

হবে। 

ঝড় আসল ২৮ ফেব্রআরি। ততদিনে 

বাড়ির সামনে ঝড়ে উড়ে আসা বরফ জমে 
দোতলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একতলার মূল 
দরজ! দিয়ে বেরোনে! অসম্ভব । আমর! দোতলার 

ইমার্জেন্দী দ্রজ! দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে 

এলাম। বাইরে তখন ঝকঝকে হৃর্ষের আলো । 

আমাদের বরফে চলার গাড়ির প্রায় মবটাই 

ডুবে গেছে বরফে, বাড়ির চারপাশেও তখন 

একতল| সমান উচু বরফের রাঁশি। কুমেরুর 

আপ্টার্কটিক৷ অভিযান ৬২১ 

বরফ একেবারে শক্ত জমাট বাধা । সেই বরফ 

পরিষ্কার কর। বিশেষ সহজ কাজ নয়। ছুটো 

গাঁড়িকে উদ্ধার করতে লেগে গেল প্রায় চার 

ঘণ্টা। প্রায় বিকেল চারটের সময় শীতের দলকে 

বিদায় দিয়ে আমরা বাকীরা ফিরে এলাম 

জাহাজে । 

জাহাজ তখন মূল হিমসোপানে নোঙর করা । 

সামুদ্রিক বরফ সবই ভেঙে চলে গেছে। তবে 

আরও একটি শীত আসছে; তাই সমুদ্র আবার 

নতুন করে জমতে শুরু করেছে। সমুদ্র জমে 

যাওয়ার আগেই আমার্দের বেরিয়ে আসতে হবে 

কুমেরু অঞ্চলের বাইরে । 

১ মার্চ দুপুর তিনটেতে আমাদের যাত্রা হল 
ঘরের দিকে। তার আগে শীতের দল এসেছিল 

আমাদের বিদায় জানাতে, তার্দের আর-একটি 

বছর কাটাতে হবে এই হিমশীতল মহাদেশে । 
দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রিষাপনের পর আবার স্থ্য 

উদয় হলে পরের গ্রীদ্মে চতুর্থ অভিযান তাদের 

ফিরিয়ে আনতে আসবে, তখন আবার নতুন দল 
থেকে যাবে তাদের জায়গায়। দক্ষিণের এই 

হিমভূমিতে স্থায়ী গবেষণাকেন্দ্র দক্ষিণ গঙ্োত্রীতে 
এইভাবেই চলবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণ। । 

বরফের পাড়ে দাড়ানো কয়েকটি মাহুষকে 
শুভকামনা জানিয়ে তাদের ও আপ্টার্কটিকাকে 

বিদায় জানালে। বাকী সদন্যর। । ধীরে ধীরে 

ফিনপোলারিস এগিয়ে চলল উত্তরে । যাত্রা! শেষ 

হল গোয়ার মার্মাগাও বন্দরে ১৯৮৪ গ্রীষ্টাব্ের 

২৯ মার্চ ছুপুর বারোটায় । 
তিনদিন পরে ফিরে এলাম কলকাতায় । 

আবার শুরু হয়ে গেল গতানুগতিক জীবন ; তবে 

সঞ্চিত রইল অমূল্য কয়েকটি দিনের অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা । 



ভক্ত ভবনাথ 
শ্ীজ্যোতির্সয় বসু রায় 

আনন্দবাজার পাকার ভূতপূব' সাংবাদিক -সংপারচিত লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক--বঙ'মানে 
রামকৃ্ মিশন ইনাঁস্টটট অব কালচারে সংগ্লিষ্ট। 

শ্রীরামক্কষ্চদেব তার গৃহী-ভক্তদের মধ্যে ভবনাথ আজ অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, ইতস্তত 
চট্টোপাধ্যায়কে সুম্পষ্টভাবে ঈশ্বরকোটি রূপে 
চিহ্নিত করেছেন। এ-বিষয়ে তীর নির্দেশ সম- 

সময়ে লিপিবন্ধ। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল-_এই 

তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে তিনি 

বলেছেন : “.*এরা পব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। 
এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ ।” ( কথামৃত, 

১৭৬)। তবনাথের মধ্যে শ্রীপ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ 
নারায়ণকে দর্শন করতেন । (কথামত, ২।২।১ )। 

কথামুতকার শ্রীম তার স্বগত-চিন্তায় ব্লছেন : 

«[ ঠাকুর ] বলেন, এরা [ নরেন, নারায়ণ ] ও 
অন্যান্ত ছেলেরা-_রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম 

ইত্যাদি--সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্ত দেহধারণ 
করে এসেছে 1 (কথামত, ১১৪।১০ )। 

শ্রেষ্ঠ বলরাম বন্থকে তিনি নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ 

গ্রভৃতিকে খাওয়াতে বলতেন। বলতেন : 
“এদের খাইও, তাহলে অনেক সাধুকে খাওয়ানো 
হবে। ( কথামত, ৪৩1১ ) 

শ্ীরামকৃষ্ণদেবের একাস্ত প্রিয়, উচ্চকোটির এই 

ভক্ত ভবনাথের কিছু পরিচয় কথামত গ্রন্থে 

আছে। এছাড়। রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের 
অন্তান্ত গ্রন্থে এবং আরও এক বা একাধিক অন্য 

বইয়ে এবং কিছু পত্র-পত্রিকায় ভবনাথের উল্লেখ 

পাওয়া যায় ; তার জীবন সম্পর্কে কিঞি তথ্যও । 

ভবনাথের জীবৎকাল মোটামুটি বত্রিশ কিংবা 

তেত্রিশ বছর ধর! যেতে পারে । এই স্বরস্থাক্ী 
জীবনের পূর্ণ বৃত্তাস্ত বোধ হয় কোথাও লিপিবদ্ধ 
নেই। ভবনাথ সম্পর্কে শ্রীরামকৃফ-তক্ত পাঠক- 

দের চিত্তে অনেক জিজ্ঞাসা যা সম্যক পূর্ণ করা 

বিক্ষি সামান্য তথ্য-উপাদানের সাহায্যে তার 
জীবনচরিতের মোটামুটি একটি কাঠামো নির্মাণের 

চেষ্টা কর! যেতে পারে। কোনও গবেষক অনুর 
ভবিষ্যতে এই প্রয়াসের অসম্পূর্ণতা ও ক্রি দুর 
করে দেবেন, এই আশায় আমরা বর্তমান কর্মে 

ব্রতী হয়েছি। 

দক্ষিণেশ্বরের নিকটে বরাহনগর বা। বরানগরের 

কলুপাড়ায় [ বর্তমান অতুলরুষ্ণ ব্যানাঞজি লেনে ] 

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম--সম্ভবত ১৮৬৩ 
খ্ীষটাব্ের দ্বিতীয়ার্ধে । পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায়, 

জননী ইচ্ছাময়ী দেবী (কালীজীবন দেঁবশর্মা- 
মংকলিত এ্রশ্রীরামকঞ্জলীল।-অভিধান”, ১৩৮৯, 

পৃঃ ২৩৪)। ভতবনাথের জন্মকাল নির্ধারণে 

শ্রীমর একটি বিবরণ সহায়ক । ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্দের 

১১ মার্চ তারিখের দিনলিপিতে ভবনাথের বর্ণনায় 

তিনি বলছেন : "ভবনাথ এখনও সংসারে প্রবেশ 

করেন নাই। বয়স ১৯২*, গৌরবর্ণ, স্থন্দর 

দেই।, (কথাম্বত, ২২১ )। এখানে মনে হয়, 

শ্রম বলতে চেয়েছেন, উক্ত সময়ে ভবনাথ ১৯ 

অতিক্রম করেছেন, কিন্তু ২০.তে উপনীত হুননি। 

তখন তার বয়স সাড়ে উনিশ ধরলে জন্মলময় 

দাড়ায় ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর | স্বামীজীর 

চেয়ে ভবনাথ কয়েক মাসের ছোট ছিলেন বলেই 

মনে হয়। 
ভবনাথ ছিলেন তীর পিতামাতার একমাত্র 

পুত্র ( লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৪ )। প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হওয়ার কিছু আগেই তিনি 



আঙ্গিন, ১৩৯২] 

বরানগরের আঘর্শনিষ্ঠ কর্মবীর শশিপদ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টাত্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 
সামাজিক সৎকর্মে প্রবৃন্ত হন। ধর্মবিশ্বাস ব্রাক্ষ, 

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একাস্ত উদ্ারচেত৷ ছিলেন । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরা মফ- 
দেবের অন্ততম “রসদদার'-রূপে কথিত শভভুনাথ 

মঞ্িকের গৃহে শ্রীশ্রঠাকুরের সঙ্গে শশিপদবাবুর 

পরিচয় হয় (কুলদ্াগ্রসাদ মল্লিক, 'নবযুগের 

সাধনা+, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৪২৬)। শ্রীরামরুষ- 

দেবের প্রতি শশিপদবাবুর গভীর শ্রন্ধাতক্তি ছিল। 

্রপ্রাঠাকুরের বিশেষ স্বেহভালবানাও তিনি লাভ 

করেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী- 

শিক্ষা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, নানা- 

ধর্মের সমন্বয়-সাধন, শ্রমিকদের লেখাপড়া 

' শেখানো প্রভৃতি ছিল তার কর্মস্থচীর অন্তর্গত । 

বরানগর তার কর্মক্ষেত্র । তিনি ও তার সহ- 

কর্মীরা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর জোর দেন। 

এই উদ্দেশ্তে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৭৫?) একটি 

সংস্থা গঠিত হয়; মাম 'আত্মোক্নতি বিধায়িনী 

সভ1”। যেসব নবীন যুবক ও কিশোর এই সভায় 

যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীকুষ্ণ দত্ত, 

দাশরি সান্যাল ও ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় । সানডে 

কুল, নীতি বিদ্যালয় প্রভৃতি এই সভার মাধ্যমে 

পরিচালিত হত। সংস্থার সদশ্যর1 ধর্ম, নীতি- 

শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরি 

স্থাপন করেন- নাম 'আত্মোন্নতি বিধাফ্লিনী ভার 

পুস্তকালয়' ৷ এই পুস্তকানয় বা! পাঠাগার দেখা- 

শুনার দায়িত্ব যাদের উপর ন্তন্ত ছিল তাদের 

মধ্যে ভবনাথের নাম অগ্রগণ্য। কিশোরদের 

মধ্যে তিনি অল্পদিনেই অনেকের নজরে আসেন। 

কর্মা হিসাবে তিনি ছিলেন অমিততেজ | নরেন্দ্র 

নাথ দত্তের (পরবর্তী কালে ত্বামী বিবেকানন্দ ) 

সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং ক্রমে সেই পরিচয় 

পরিণত হয় গভীর বন্ধুত্বে। নরেন্দ্রশাথ 

উক্ত তবনাথ ৬২৩ 

কখন কখন আত্মোক্সতি বিধাঁয়িনী সভার 

আলোচনাত্ত আসরে যোগ দিতেন। ( স্থৃজিত 

সেনগুপ্ত, “বরানগর পিপলম লাইব্রেরি, দেশ, 

১০ জুলাই ১৯৮২, পৃঃ ৩২ ; “নিবযুগের সাধন।” 

পৃঃ ৪২৩ )। 

নবীন যুবক ভবনাথের কলকাতায় ব্রাঙ্গ- 
সমাজে যাতায়াত ছিল। ব্রাক্ষদমাজের প্রতি 

তার অন্থরক্তির মূলে ছিল সম্ভবত শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব। বৈকুগ্ঠনাথ সান্তাল 
তীর শ্রিীরামকঞ্চ-লীলামৃত” গ্রন্থে ভবনাথের 

যে-পরিচয় দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন : 

গু ভবনাথ ] ব্রাঙ্ছণতনয় হইলেও ব্রদ্মজ্ঞানী'''।” 

(১৯৮৩ সং, পৃঃ ১৭৬)। এই পরিচয় যথার্থ 

হলে আমাদের বুঝতে হবে, তিনি ব্রাঙ্ষমমাজের 

অন্তর্ভুক্ত হুয়েছিলেন। মেযাই হোক, আমর৷ 

তাঁর আচরণে দেখতে পাই, তিনি ধর্মবিষয়ে যুক্ত- 

চিত্ত। ভক্তি, বিশ্বাস এবং পরমজ্ঞান লাভ যে 
ধর্মের সার কথা, এই বোধ তার মধ্যে ম্পই দেখা 

গিয়েছে। এক্ষেত্রেও প্রথম দিকে শশিপদ 

বন্দোপাধ্যায়ের প্রভাব কার্কর হয়ে থাকতে 

পারে। তাছাড়া অবশ্ঠই ছিল পূর্বসংস্কারের 

শক্তি। 

শ্রীরামরুষ্জদেবের' প্রতি তিনি আকৃ্ই হলেন 

কেমন করে? এই প্রশ্রের বিচারে অনুমান কর 

অসঙ্গত নয় যে, শশিপদবাবুর কাছেই তিনি প্রথম 

শ্ররামকষ্দেবের মাহাত্্য সম্পর্কে অবহিত 

হয়েছেন। অবশ্ত এমনও হতে পারে যে, তিনি 

্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূক্ত বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট 

ভার কথা শুনেছিলেন। তাছাড়। কেশবচন্দ্রের 

পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি শ্রারামকৃষ্দেবের 

অসাধারণ ঈশ্বরাজুরাগের বিষয়ে জেনে থাকতে 

পারেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্ররামকৃষধদেবের কাছে 

কবে তিনি প্রথম উপনীত হন, সঠিক সেই তারিখ 
নির্দেশ কর! আপাতত সম্ভব নয়। শ্রম কথামৃত 



৬২৪ 

প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় বলেছেন £ 'ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গ ভক্তরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮* খীষ্টা হইতে 

ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন।"'*১৮৮১-র শেষ 
ভাগ ও ১৮৮২-র প্রারস্ত এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র, 

ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, 

যোগীন আসিয়া পড়িলেন। এই বিবরণ থেকে 

মনে হয়, ভবনাথ ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে 
প্রীরামকষ্ণদেবের সান্নিধ্যে উপনীত হয়েছিলেন । 

বৈকৃষ্নাথ সান্তাল বলেছেন : “[ ভবনাথ ] 
পড়িবার সময়ই প্রতৃর কৃপাভাজন হন।” ( লীলা- 

মৃত, পূঃ ১৭৬)। ১৮৮১ শ্রীষ্টাকের শেষভাগে 

ভবনাথের কলেজে পড়াশুনা চলার কথা। 

দক্ষিণেশ্বরে ভবনাথের প্রথম আগমনের 

মুহূর্েই শ্রীরামকুষ্ণদেব নিশ্চিতই তাঁর এই বিশিষ্ট 

ভক্তকে চিনে নিয়েছেন) ভক্তও বাধা পড়েছেন 

ীপ্রঠাকুরের অহেতুক, সীমাহীন ভালবাসার 
স্ত্রে। ১৮১৮-র শেষভাগ থেকে ১৮৮৬ গ্রষ্টাব্ের 

অগস্ট- প্রায় পাচ বছর শ্রীরামরুষ্দেবের দিব্য 

সঙ্গ ও পারমাথিক উপদেশলাভের সৌভাগ্য 

হয়েছিল ভবনাথের ৷ পড়াশুন। এবং আত্মোম্তি 

বিধায়িনী ভার কাজকর্মের ফাকে ফাকে তিনি 

নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সময় করে নিতেন। 

প্রথম দিকে, শ্রীশ্রঠাকুরের ভাষায়, নবান্গুরাগের 

কালে, মনে হয়, তিনি সেখানে ঘন ঘন যেতেন। 

সাংসারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার পর এই 
ঘাতায়াত হয়তো একটু কমে যায় যে-কারণে 

আমরা ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ফেব্রুআরি দেখছি, 
জীরামকুষ্ণদেব তাকে বলছেন : তুই এত দেরীতে 

দেরীতে আমিস কেন? উত্তরে ভবনাথ বলে- 

ছিলেন : “আজে, পনের দিন অন্তর দেখা করি।” 
(কথামত, 6১৬১ )। যাই হোক, অনায়াসে 

অন্থমান করা চলে যে, পাচ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
'দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটেছে শতাধিক- 

বার। কথামৃত গ্রন্থে সহজবোধ্য কারণেই 

রর রি 
৯ 
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তবনাথের দেখ আমতা এতবার পাই না, পাই 
ভার চেয়ে অনেক কম। শ্রীম প্ররামরঞ্চদেবের 
কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্ধের 
মার্চ থেকে। তিনি সাধারণত রবিবার এবং 

অন্তান্ত ছুটির দিনে যেতেন। সেইসব বিশেষ 
দিনের কতকগুলিতে মাত্র তবনাথ উপস্থিত 
থাকতে পেরেছেন । কথামৃতে প্ররামকুষ্$-ভবনাথ 
সংবাদ প্রায় কুড়িটি পর্যায়ে আছে। তাছাড়৷ 
কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ রয়েছে, ফেবক্ষেত্রে 

আপরে তিনি অনুপস্থিত । কথামুতে যে-বিবরণ 
ও তথ্য-উপাদান আছে, প্রধানত তার সাহায্যেই 
কিন্ত আমরা ভবনাথের অন্থপম চরিত্র ও 

আধ্যাত্মিক মানসিকতার ছবিটি মনে মনে রচনা 
করে নিতে পারি। সেই সঙ্গে ভবনাথের প্রতি 
শ্রীরামক্রষ্চদেবের ভালবাসা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রতি ভৰনাথের ভক্তি ও আন্গত্যের চিন্রটিও। 
কথামত অন্থদরণ করে ভবনাথকে যেমন আমরা 
দক্ষিণেশ্বরে দেখি, তেমনই আবার দেখি বলরাম- 
ভবনে, গিরিশচন্দ্রের গৃহে, অধরচন্ত্র সেনের 

বাড়িতে, স্বরেন্দ্রের বাগানে, বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 

আলয়ে--পানিহাটির মহোৎসবেও। 
১৮৮৩, ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ এই তিন বছরে 

শ্রীরামকষ্ণদেবের ভক্তরা তার জন্মোৎসব পালন 
করেন। এই বিশেষ তিনটি দিনেই ভবনাথ 

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। (চন্দ্রশেখর 

চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রশ্রীনাটুমহারাজের স্মৃতি 
কথা"য় দেখা যায়, ১৮৮৬ খ্রীপ্নাকে কাঈপুরে 

শ্রথঠাকুরের জম্মোৎ্সৰ খুব সংক্ষেপে সার! 
হয়েছিল। সেই উৎসবে উপস্থিত বিশিষ্ট ভক্তদের 

তালিকায় ভবনাথের নাম নেই [পৃঃ ২৬৬ ]1) 
কথাম্বতে উক্ত তিনদিনের আনন্দসংবাদের যে- 

বিবরণ আছে, মেখানে ভক্তদের মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন ভবনাথ। 

১৮৮২-র জন্মোৎসবে ভবনাথ, তার বন্ধু কালীরুফ্ের 



ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

(কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ) 





আশিন, ১৩৯২ ] 

সঙ্গে একটি গান গেয়েছিলেন : ধন্ত ধন্ত আজি 
দিন আনন্দকারী,/দবে মিলে তৰ সত্যধর্ম ভারতে 

প্রচারি।” শ্রীম লিখেছেন : ঠোকুর বন্ধাঞ্জলি 
হইয়া এক মনে গান শুনিতেছেন। গান শুনিতে 

শুনিতে মন একেবারে ভাবরাজ্যে চলিয়। গিয়াছে 

(কথামত, ২২।১)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 

যেতে পারে যে, ভবনাথ স্থকঠ ছিলেন এবং তার 

গান শ্তনতে শ্রীপ্রঠাকুর খুবই ভালবানতেন। ভক্ত 
বলরামের গৃহে একবার দেখ! যায়, নরেজ্জনাথের 
গানের পর তিনি ভবনাথকে গাইতে বলছেন । 

ভবনাথ সেদিন গেয়েছিলেন £ পয়াঘন তোম৷ 

হেন কে হিতকারী !/স্থখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন 
কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী |” ( কথাম্বত, ৪1৩১ )। 

দক্ষিণেশ্বরে শশ্রদুর্গাপূজার নবমী দিবসে একবার 
তিনি গেয়েছিলেন : গে আনন্দময়ী হয়ে মা. 

আমায় নিরানন্দ কোরো না ।/ও ছুটি চরণ বিনে 

আমার মন, অন্ত কিছু আর জানে না ॥ গান শুনে 

ঠান্কুর সমাধিস্থ হন।” ( কথামৃত, ২1১৭।১)। 

শ্শ্বঠাকুরের নিকট ভবনাথের গাওয়৷ আর-একটি 
গানের উল্লেখ পাওয়া যায় টবকুণ্ঠনাথ সান্যালের 
পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬)। সেখানে তিনি 

বলেছেন : “ “তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন তুমি 
আমার”, তীর ভবনাথের ] এই গীতটিতে প্র 

সমাধিস্থ হইতেন:.. 
১৮৮৪ শ্রী্টাকের জন্মোৎসব শ্রীশ্রঠাকুরের 

জন্মতিথির অনেক পরে, ২৫ মে তারিখে, পালিত 

হয়। শ্রীরামরুষদেবের শারীরিক অন্ুস্থতার জন্য 

এই বিলম্ব। সেদিনের উৎদবের একটি দৃশ্ত : 

কীর্তনেত্র আসরে] ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস কথ। 
শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া! সমাধিস্থ হইলেন । 
অমনি ভক্তের! গলার পুষ্পমাল। পরাইয়। দিলেন। 

ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়। আছেন 

_-পাছে পড়িয়। যান।* (কথামত, 9।১৩।৩ )। 

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সমাধিস্থ অবস্থায় 
ও 

তক্ত তবনাথ ৬২৫ 

শ্ীধ্রঠাকুর যে-কয়েকজন শুদ্ধচিত্ত তক্তের ম্পর্শ 
সন্থ করতে পারতেন, ভবনাথ তাদের অন্যতম। 

বৈকুষ্ঠনাথ সান্তালও এইকথা বিশেষভাবে বলেছেন 

তার পূর্বোক্ত গ্রন্থে পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৫ খীষ্টাবের 
জন্মোৎমবে দেখি, নরেন্দ্রনাথের “নিবিড় আধারে 

মা তোর চমকে ও বূপরাশি” গানটি শ্রবণমান্্ 

্রশ্রঠাকুর বাহুশৃন্ত, সমাধিস্থ । অনেকক্ষণ পরে 
সমাধিভঙ্গ হলে, ভক্তের! ঠাকুরকে আহারের জন্ত 
বসিয়েছেন। কিন্তু তখনও ভাবের আবেশ 

রয়েছে; ঠিক মতো! খেতে পারছেন ন! তিনি। 
ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে ভবনাথকে বেছে নিয়ে বলছেন £ 

তুই দে খাইয়ে।, ভাবের আবেশ রহিয়াছে, 
তাই নিজে খাইতে পারিতেছেন না । ভবনাথ 
তাহাকে খাওয়াইয়। দিতেছেন। ( কথামত, 

৫1১৬১ )। 

শ্ীরামরুষ্ণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে অধিকাংশ 

মময়ে দেখি স্বশ্নবাক্। ভ্রষ্টা-আচার্ধের নিকট 

অন্থগত শিক্ষার্থী-শিষ্বের ভূমিকাই তিনি পালন 
করেছেন। এই শিষ্তের কাজ তখন প্রধানত 

শ্রবণ এবং সেই সঙ্গে মমন। আর মাঝে মাঝে, 

লক্ষ্য কর! যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-ধদ্ধ কথ| শুনে 
ভক্তের আনন্দ প্রকাশ ৷ উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীরাম- 
কষ্দেবের সত্বরজত্তম--এই ব্রিগুণ-সম্পকিত 

অসাধারণ কথিকাটি শোনবার পর ভবনাথ তাঁর 
ভাবোচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেননি। প্রপ্্রঠাকুর 
যখন বললেন, তিনগুণের মধ্যে সত্ব শ্রেষ্ঠ হলেও 

সেও অন্য ছুটির মতো তত্করসদৃশ, লে “বন্ধন 
খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে 
পারে না।'**ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে 

না, কিন্ত পথ দেখিয়ে দেয়'--ভবনাথ তখন, যেন 

স্বগত, বলে উঠেছেন : “কি চমৎকার কথা 1, 

(কথামত, ৪1১৩/১)। কখন কখন তিনি ছুই- 
একটি প্রশ্ন করেছেন, নিবেদন করেছেন ছুই- 

একটি সংশয়ের কথা । যেমন, শ্রীশ্রাচণ্ডী পাঠ করে 
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তিনি কতকটা বিভ্রান্ত, সেকথা শ্রীরা মর্ুঞ্দেবকে 
জানাচ্ছেন : আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। 

চণ্তীতে লেখা আছে যে, তিনি টক টক মারছেন। 

এর মানে কি?” শ্রীশ্রীঠাকুর তার অনম্থকরণীয় 
ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন : “ওসব লীলা । আমিও 

তাৰতুম এ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়! । 
ভার স্থা্ও মায়া, সংহারও মায়া ।১ ( কথামত, 

২২৪1১ )। ভবনাথ সম্পর্কে বৈকুঞ্ঠনাথ সান্তালের 

বিচার : এমন প্রেমিক কোথাও দেখিয়াছি 
বলিয়া' মনে হয় না।, (লীলাম্বত, পৃঃ ১৭৬ )। 

একই সঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক এবং মানব- 

প্রেমিক । শ্রীরামকষ্ণদেবকে একদিন তিনি বলেন : 
'লোকের সঙ্গে মনাস্তর হলে মন কেমন করে। 

তাহলে সকলকে তো ভালবানতে পারলুম ন।।' 

ওই প্রসঙ্গে পরে আবার : "খৃষ্, চৈতন্য, এর সব 
বলে গেছেন যে, সকলকে ভালবাসবে ।* ঠাকুর 
ভক্তের দুশ্চিন্তা দুর করে দেন এই বলে যে, 

সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলেই সকল মাহ্ষকে 
ভালবাধতে হয়। ভক্তের কাজ ভগবানের 

শরণাগত হওয়া, তার চিন্তা করা। অন্য চিন্তা 

বৃথা; তাকে পেলে মকলকেই পাওয়া যায় 

( কথামত, ২১৭1৪ )। 

ভবনাথকে শ্রীরামরষ্ণদেব যে উচ্চকোটির 

ভক্তরূপে চিহ্ছিত করেন, সেকথা এই রচনার 

প্রারস্তেই বলা হয়েছে। নানা সময়ে তিনি 

ভবনাথের ভক্তিভাবের প্রশংসা করতেন । এই 

ভক্তটির কোমল স্বভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর তার 
মধ্যে প্রকৃতির ভাব মূর্ত দেখতেন। নরেন্ত্রনাথ 

ও ভবনাথ তীর দৃ্বিতে যথাক্রমে পুরুষ ও প্রককৃতি। 
উভয়ের সম্পর্কে তিনি বলেছেন : ওদের “অব্ূপের 

ঘর।* ( কথামত, 91১৪।১) ৪1২০২) স্বামী 

লারদানন্দ বলেছেন : “বিনয়, নতত্রতা, সরলতা ও 

তভিবিশ্বাসের জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় 

হুইয়াছিল। তাহার বমণীর ন্যায় কোমল স্বভাব 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--নম লংখ্যা 

ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ ভালবাস 

দেখিয়া ঠাকুর কখন কখন রহন্ত করিয়া 
বলিতেন, “জন্মাস্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবন্সঙ্গিনী 
ছিলি বোধ হয়।”* ( লীলাগ্রনঙ্গ, ৫/পৃং ২১২ )। 

বৈকুষ্ঠনাথ সান্তালের মন্তব্য: 1 ভবনাথের ] 
অঙ্গকাস্তি যেমন গৌর, অস্তরও সেইবপ। 

"ভগবানের ভজন সময় ইনি এমন রোদন 

করিতেন তাতে পাড়ার লোক জম। হয়ে যেত। 

যেন একট! কি কাণ্ড ঘটছে। প্রভৃ'''বলিতেন-- 

নরেনের পুক্রুষভাব, তাই গম্ভীর) ভবনাথের 

প্রকৃতিভাব, তাই প্রেমবিভোর ।* ( লীলাম্বত, 

পৃঃ ১৭৬)। ভবনাথের তক্তিবিশ্বাস এবং 
নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার বিশেষ ভাবগ্রসঙ্গে 

ঠাকুরের আরও কয়েকটি উক্তি উদাহৃত হুল । 
“আহা তার [ ভবনাথের ] কি ভাব! গান 

না করতে করতে চক্ষে জল আসে । হরিশকে 

দেখে একেবারে ভাব। বলে, এরা বেশ আছে। 

হুরিশ বাড়ী ছেড়ে এখানে |. দক্ষিণেশ্বরে ] মাঝে 

মাঝে থাকে কিনা !'"*ভবনাথ এব ছোকরার 

কেন উদ্দীপন হয়? কি জান? মানুষ নব দেখতে 

একরকম, কিন্তু কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর ! 

যেমন পুলির ভিতর কলাইয়ের ডালের পোরও 

থাকতে পারে, ক্ষীরের পোরও থাকতে পারে, 

কিন্তু দেখতে একরকম। ঈশ্বর জান্বার ইচ্ছা, 
তাঁর উপর প্রেমভক্তি, এরই নাম ক্ষীরের পোর।, 

( কথাম্বত, ২৬।৩)। 'ভবনাথের কেমন ভক্তি 

দেখেছ? নরেন্দ্র, ভবনাথ-_যেমন নরনারী। 
ভবনাথ নরেক্রের অনুগত ।” ( কথামত, ২৭২ )। 

'ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী-_দুজনে যেন স্ত্ীপুরুষ ! 
তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে 

বললুম।' (কথামত, ৪২০।২)। ভগবানের 
নামে ভবনাথ যে পরম প্রশাস্তি অনুভব করতেন 

সেকথ। তিনি নিজমুখেই একবার ঠাকুরকে 

বলেন £ “হরিনামে আমার গ.. যেন খালি হয় ।, 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

ভক্তের এই কথায় ন্বতাবতই প্রসন্ন হয়েছিলেন 

রপ্রঠাকুর। তিনি তখন বলেন : “যিনি পাপ- 
হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ভ্রিতাপ হরণ 

করেন । ( কথামত, ৪1১৯৩ )। 

প্ীরামরুঞ্দেবের সংস্পর্শে ভবনাথ ক্রমশ 

বৈরাগ্যবান হয়ে ওঠেন। তাঁর অস্ত্রে জাগে 
ত্যাগের স্পৃহা । উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাত। টকষিণেশ্বরে 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্চ একদিন শুনলেন, ভবনাথ পান 
ও মাছ খাওয়া! ছেড়ে দিয়েছেন। একথ! শুনে 

ঠাকুর বলেছেন : 'সেকিরে! পান মাছে কি 

হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয়না! কামিনী- 

কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ | ( কথামৃত, ৪1৩1১ )। 

বস্তত ভবনাথের মনোগত ইচ্ছা ছিল সংসারত্যাগ 

করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা । কিন্তু, আমরা 

জানি, তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। পিতামাতার 
আগ্রহে তাঁকে বিবাহ করতে হয় । ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দের 
শুরুতে অথবা ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ষের শেষাংশে তার 

বিবাহ হয় মঙ্পিকপুরের অভয়চরণ ভট্টাচার্যের 
কন্যা কিরণশশীর সঙ্গে (লীলা-অভিধান, পৃঃ ২৩৫)। 
বৈকুষ্ঠনাথ সান্তাল জানাচ্ছেন, পত্বী যাতে ধর্ম- 
চর্চায় সহায়ক হুম এই অতিগ্রায়ে তিনি শ্রীমতী 

কিরণশশীকে দক্ষিণেশ্বরে এনেছিলেন এবং প্রত 

'নবদম্পতিকে শুভাশিস করেন । (লীলামৃত, 

পৃঃ ১৭৬)। ১৮৮৪ স্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে ভবনাথ 
প্রসক্ষে শ্রারামকৃষ্ণদেব বলেন : ভিবনাথ কেমন 

সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর 

উপর আমার এত স্সেহ হচ্ছে কেন? আহা! 

দে ভারি মরল! তাস্ত্রীর উপর ভালবাস! হবে 
না? এটি জগন্মীতার ভৃবনমোহিনী মায়া ।” 

( কথামত, ৫।১৪।১ )। জগন্মাতার মোহিনী মায়! 

ভবনাথকে অব্যাহতি দেয়নি ঠিকই, কিন্তু তিনি 

তবুও স্তর অন্তরে ত্যাগের ইচ্ছ। কিছুকাল পর্বস্ত 

জাগিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্বের ২৯ 
সেপ্টেম্বর আমর! দেখি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 

ভক্ত ভবনাথ ৬২৭ 

সম্মুখে হঠাৎ তিনি ক্রক্ষচারী বেশে উপস্থিত-_ 

'গায়ে গৈরিক বন্ত, হাতে কমগ্ুলু, যুখে হামি। 
শ্রীরামরুষ্দেব তখন বলেন : ওর মনের ভাব এ 

কিনা, তাই এঁ সেজেছে । (কথামত, ২।১৭।৩) 
১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ষের ৭ মার্চ শ্রারামকৃষঞ্দেৰব ভবনাথ 

প্রলঙ্গে বলছেন : "ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্ত 

সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়! 
ঈশ্বরের কথ নিয়ে থাকে ছুজনে। আমি ব্ললুম, 

পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি, 
তখন রেগে রোখ করে বললে, কি! আমরাও 

আমোদ-আহলাদ নিয়ে থাকবে! ? ( কথাম্বত, 

৩1১২১ )। 

মহামায়ার মায়া ভবনাথকে নিষ্কৃতি দেয়নি। 

১৮৮৫-র শেষের দিক থেকে ঠাকুরের নিকট তাঁর 

যাতায়াত কমে আসে বলে মনে হয়। নিদারুণ 

ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন শ্াম- 

পুকুরে এবং পরে কাশীপুরে, মেই সময়ে ভবনাথ 
তার কাছে গিয়েছেন বটে, কিন্তু পূর্বের মতো 

অল্পদিনের বাবধানে নয়। নিজের শারীরিক 

যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ভবনাথের জন্য ভিতরে 

ভিতরে উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন, সেই সঙ্গে ভক্তেব 

ব্যবহারে ব্যঘিতও। এই ভাবের প্রকাশ ১৮৮৫ 

খীষ্টাব্ধের ২৩ ডিসেম্বর শ্রীম-র নিকট তাঁর কথায় : 

“এই অন্থখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ 
বোঝ! যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে 

তারা অন্তরঙ্গ । আর যারা “কেমন আছেন 

মশাই ? জিজ্ঞাসা করে তার বহিরঙ্গ 

ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে 

এলো । জিজ্ঞাসা করলে, “কেমন আছেন?” 

তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে 

এরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।, ( কথামৃত, 

৪1৩১১ )। উদ্ধৃত অংশটি পড়ে আমর] যদি 
ভেবে বমি, ঠাকুর ভবনাথকে প্রত্যাখ্যান করছেন 

অথবা! মন থেকে দুরে সরিয়ে রাখছেন, তাহলে 



৬২৮ 

কিন্তু আমর! তুল করব। ঠাকুরের ওই উক্তিতে 
ক্প্টত রয়েছে বেদনার স্থর; বালকন্বভাব 

ঠাকুরের অভিমানই বুঝি প্রকাশ পেয়েছে 
এখানে । মুখে মন নাই বললে কী হবে, 
ভবনাথের চিন্তা যথার্থই রয়েছে ভক্তবৎসল 

ঠাকুরের অন্তর জুড়ে। তার প্রমাণ আমরা 

পাই শ্রীম-র ২২ এপ্রিল ১৮৮৬-র বিবরণে-_ 

শ্ীরামকষ্দেবের কথায় ও ব্যবহারে । ্রীম 

জানাচ্ছেন : ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন :-- 
কর্মকার্জের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের 

বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে পারেন না। 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত 
থাকেন, কেননা ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। 

সেদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেন : ওকে [ অর্থাৎ 
ভবনাথকে ] খুব সাহস দে।, আবার ভক্তকে 

দ্বয়ং সাহস দিয়ে বলছেন : থুব বীরপুরুষ হবি। 

***ভগবানেতে মন ঠিক রাখৰি 2." পরিবারের 
সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথ! কবি।” পরে ভবনাথকে 
ইসারা করে বলেছেন ; 'আজ এখানে খান।” 
(কথাম্বত, ২২৭২ )। 

অতঃপর শ্রীরামরুষণ-সান্নিধ্যে ভবনাথকে আর 

আমরা দেখতে পাই না। তার দেহত্যাগের 

পূর্বে ভবনাথ আরও কয়েকবার কাশীপুরে এসে 
থাকতে পারেন,--সস্ভবত এসেছিলেন কিন্তু সেই- 

রকম ঘটনার বিবরণ ব! উল্লেখ আমাদের সন্ধানে 
আসেনি । শ্রীরামকষ্*দেবের মহাসমাধির মংবাদ 

পাওয়ার পর তিনি অবস্থাই কাশীপুরে এসেছিলেন ; 

কাপুর মহাশ্বশানে যাত্রার পূর্বে ভক্তদের নিয়ে 

তার ষেআলোকচিত্র গৃহীত হয়, সেই চিত্রে 
অন্তদের সঙ্গে বিষ ভবনাথকে দেখা যায়। 

শ্ররামকঞ্চদেবের তিরোধানের পর তার 
ত্যাগী শিষ্করা বরানগরে যে-মঠ স্থাপন করেন, 
দশ টাক। ভাড়ায় সেই বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন 

তবনাথ। 'মুনলীদের বাড়ি' নামে অভিহিত এই 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ম সংখ্যা 

গৃহের এক অংশে আত্বোক্গতি বিধার়িনী সভার 
পাঠাগার ছিল--যে-পাঠাগারের সঙ্গে একদা 

ভবনাথ বিশেষভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কিন্তু ১৮৮৬ 

দীষ্টাফে তিনি এই পাঠাগার দেখাশুন। করতে 

পারতেন না বলেই মনে হয়। কুলদাপ্রসাদ 

মল্লিকের 'নবধুগের সাধনা” গ্রস্থে এব্যাপারে 
অন্রূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় (পৃঃ ৪২৭ )। তিনি 

তখন বরানগর মঠে আসার যথেষ্ট স্থযৌগও করে 

উঠতে পারতেন না। এ-বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত 

জানাচ্ছেন ('শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের 

ঘটনাবলী”_-২ / পৃঃ ৪৪) : শ্রিশ্রীরামকষ্দেবের 

দেহত্যাগের পর ভবনাথের বরাহনগরের মঠে 

যাতায়াত অতি কম হৃইয়াছিল, তখন তিনি 

পুনরায় 9. 4১. পড়িতে আরস্ত করিয়াছিলেন এবং 
কলিকাতায় বাছুড়বাগানের এক মেনে থাকিতেন। 

তাহার পর তিনি 9০০০1 980-11909০017-এর 

কর্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এইজন্য 

বরাহছনগরের মঠে আসিতে পারিতেন না, 

আলমবাজীরের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে 

আসিতেন এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিয়! 
সকলের সহিত মিশিতেন। যে-কর্মের উল্লেখ 

এখানে দেখি, সেটি তিনি সম্ভবত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাবে 

পেয়েছিলেন । মোটামুটি ওই সময়ে তিনি দক্ষিণ 

কলকাতায় চলে আনেন ( লীলা-অভিধান, পৃঃ 

২৩৫ )। 

বরানগরের মঠে ভবনাথ যে-কয়েকবার 

আসতে পেরেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ একটি 

দিনের স্বতি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পঞ্চম অধ্যক্ষ স্বামী 

শ্ুদ্ধানন্দের মানসপটে দীর্ঘকাল অঙ্কিত ছিল। 

শুদ্ধানন্দজীর সেই স্মতিকথ। প্রকাশ করেছেন 

স্বামী কমলেশ্বরানন্ তাঁর 'শ্রীরামকষ। পরিকর 

প্রসঙ্গ' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫)। স্বতিচারণ করতে 
করতে স্বামী শুদ্ধানন্দ বলেছিলেন ; “বরাহনগর 

মঠে তবনাথবাবু এসেছেন। তিমি ছুঃখ করছেন ; 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

“তোমরা সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকছ আর 

আমরা সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছি।” ভবনাথবাবু 
একটি গান গেয়েছিলেন মনে আছে; “কেন 

অমিয় শ্রমে গরল কর পান । / কেন আপাত- 

স্খেতে মজি ভূল পরিণাম । / ভেবেছ কি সার 

তবে চিরদিন এইভাবে যাবে? ইত্যাদি। শশী 

মহারাজ |. স্বামী রামকষ্ণান্ত ] তাকে উৎসাহ 

দেবার জন্য একটি দৃষ্টাস্ত দিলেন : “গৃহস্থ কতগুলি 

মাছ এনে কতক জিইয়ে রেখে দিয়েছে এবং 
কতক খোলায় চাপিয়ে ভাজছে । আমাদের 
এখন তিনি ভাজছেন। তোমাদের জিইয়ে 
রেখে দিয়েছেন । আবার সম্নয় হলে তোমাদেরও 

খোলায় চাপাবেন।” 

সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার জন্ত 

তবনাথের মনে যে-ব্দনাবোধ ছিল তার একটি 

পরিচয় পাওয়! যায় উক্ত বিবরণে । শ্রীপ্রঠাকুর 
॥কবে এবং কীভাবে তাকে খোলায় চাপালেন+, 

সে-বুত্তাস্ত আমাদের জানা নেই। তবে আমরা 

জানি, গ্রীরামকষ্ণদেব তাকে একদিন বলেছিলেন : 
'অবতারের উপর ভালবাস! এলেই হোলো ।, 

( কথামত, ৫1১২।৬)। অর্থাৎ পেই ভালবাস। 

থাকলে আর কিছুর দরকার হয় না। আমর! 

একথাও জানি যে, ঠাকুরের প্রতি ভবনাথের 

ভক্তি ও ভালবাসায় বিন্দুমাত্র খাদ ছিল না। এই 
প্রসঙ্গে ম্মরণ করা যাক বৈকুষ্ঠনাথ সান্তালের 
কথা : ঠাকুরের প্রতি ইহার [ ভবনাথের এ 
যেরূপ ভালবাম। তার কণামাত্র পেলে আমর। 

কতার্থ হই।, (লীলামৃত, পৃঃ ১৭৬ )। 
শ্রামকুষ্চদেবের অদর্শনের পর ভবনাথ প্রায় 

দশ বছর জীবিত ছিলেন। তার জীবনের এই 

শেষ কয়েক বছরের ঘটন। সম্পর্কে তথ্য দুর্ণভ। 

আবার যে-কয়েকটি ঘটনা জান! যায় সেগুলির 
পারম্পর্ধ নির্ণয় করাও কঠিন। যাই হোক, 
মোটামুটি বলা যায় যে, তবনাথ বি. এ, পরীক্ষায় 

ভক্ত তবনাথ ৬২৯ 

উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ আট বছর বিস্তালয় 
পরিদর্শকের সরকারী কর্ম করেন। সেই কর্ম 
উপলক্ষে তাঁকে কিছুকাল কলকাতার বাইরে 
থাকতে হয়। কলকাতায় যখন তিনি থাকতেন 

তখন গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা 

করতেন। স্থযোগ সুবিধা মতে। তার বরানগর 

ও আলমবাজার মঠে যাতায়াতের কথ৷ আগেই 

বল।৷ হয়েছে। এছাড়া তিনি ঠাকুরের গৃহী 
ভক্তদের কাছেও যেতেন । ঠাকুরের দেহত্যাগের 

পর ভক্ত মনোমোহনের গৃহে সৎ প্রসঙ্গ করবার 

জন্ত শ্রীরামকষ্ণদেবের যেলব ভক্ত আসতেন তাদের 

নাম উল্লেখ করা হয়েছে উদ্বোধন কার্ধালয় 

প্রকাশিত “ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে (পৃঃ ২১০-- 
১১)। এই তালিকায় একটি বিশিষ্ট নাম 

ভবনাথ। কলকাতার বাইরে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে; 

থাকার সময়ে তিনি নান। ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে 

ক্রমে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ভবনাথের ছুই 

কন্তার মধ্যে একটি--মস্ভবত বড়টি- আড়াই 

বছর বয়সে মারা যান। অপর কন্তা 
প্রতিভার বয়ম যখন আন্ুমানিক ছয় বছর, 

ভবনাথের তখন দেহত্যাগ হয় দক্ষিণ কলকাতার 

একটি ভাড়াবাড়িতে । ঘটনার কাল ১৮৯৬ গ্রীষ্টাবৰ 

( সম্ভবত ওই খ্রীষ্টাব্ধের প্রথমার্ধের কোন সময় )। 

আদ্ধ থেকে প্রায় ছুই দশক আগে শ্রীমতী প্রতিভ। 

(যুখোপাধ্যায় ) এক সাক্ষাৎকারে তবনাথ- 

স্বামীজীর সৌহারর্য সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন : 
“বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ 
থেকে টাক! দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ।' ( সতীশ- 

চন্ত্র নাথ খ্্রীরামরষ্ণ-পরিজন ভবনাথ”, উদ্বোধন, 
কাতিক ১৩৭৭)। 

স্বামীজী ও তবনাথের মধ্যে গ্রীতি-ভালবাসার 
কথ! আগেই বলা হয়েছে । এখানে বিশেষ করে 

একটি গ্রসঙ্গ উতাপন করতে চাই। ১৮৮৪ 

্ীষ্টাবৰধে পিতার আকম্মিক মৃত্যু এবং সাংসারিক 



৬৩৩ 

অতাব-অতিযোগ নবেক্্নাথের মনে এক প্রতি- 
ক্ষিয়ার হ্ত্ি করেছিল ; কিছুদিন পরে তিনি 
চিত্তের অশান্তি ও সংশয় অতিক্রম করতে সক্ষম 

ইন । এই সময়ে নরেন্ত্রনাথ সম্পর্কে নানা বিভ্রাস্তি- 
কর কথা শোনা যায়, যা ভবনাথও বিশ্বাস করে 

বমেছিলেন এবং ব্যথিত চিত্তে সাশ্রনয়নে ঠাকুরের 
কাছে বিবৃত করেছিলেন । শ্রীরামকুষ্জদেব সেকথা 
শুনে ভবনাথকে তিরক্কার করে বলেন £ চুপ কর, 

মা বলেছেন, সে কখনও ওইরকম হতে পারে 

না। আর কখনও আমাকে ওই সব কথ! ব্ললে 

তোদের মুখ দেখতে পারব না। ( লীলা প্রসঙ্গ, 

৫1২১৮---১৯)। এখানে আমাদের বুঝতে হবে, 

ভবনাথ ঠাকুরের নিকট উক্ত প্রনঙ্গ যে তুলেছিলেন 

তার মূলে ছিল তাঁর তীব্র দুঃখবোধ ; আর এই 
ছুঃখের মূলে ছিল নরেন্ত্রনাথের প্রতি গভীর, 
এঁকান্তিক ভালবাসা । বল! বাহুল্য, ঠাকুরের 
সপষ্টোক্তিতে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন এবং 
তার ভুল ভেঙে যায়। নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথের 

বন্ধুত্ব চিরকাল অক্ষু থাকে । বিদেশে গিয়েও 

স্বামীজী তীর বন্ধুকে ভোলেননি। বিদেশ থেকে 
লেখা খ্বামীজীর বেশ কয়েকটি পত্রে ভবনাথের 
উল্লেখ আছে। 

ভ্রীরামরু্খ সঙ্ঘকে ভবনাথ কী দিয়েছেন? 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে সজ্ঘের প্রথম মঠ- 

বাড়ির কথা। বরানগরের মুমসীদের বাড়ির 
ব্যবস্থা যে তিনি করে দেন, সেকথা আগেই বলা 

হয়েছে। শুধু বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া নয়, 
সেটি বাসযোগ্য করে তৃলতেও তিনি বিশেষভাবে 
হাত লাগিয়েছিলেন (চন্ত্রশেখর চট্োপাধ্যায়, 
জীত্রীলাটু মহারাজের স্থতি-কথা”, পৃঃ ২৯১)। 
দ্বিতীয়ত, তিনি সঙ্ঘকে দিয়েছেন--শুধু সঙ্ঘকে 

নয়, সান! বিশ্বের শ্রীরামকষ্-ভক্তমগ্ুলীকে-_- 

ঠাকুরের মহাযোগী-মৃত্তির সেই বিখ্যাত ফোঁটো- 
গ্রাফটি। এ-বিষয়ে নান। গবেষণার ফলে এখন 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--৯ম সংখা। 

নিশ্চিতরূপে জান! গিয়েছে যে, আলোক চিত্রটি 

গৃহীত হুয় ১৮৮৩ গ্রীষ্টাকের অক্টোবর মাসে, 
রবিবার ) এবং ভবনাথের উদ্ভোগেই এটি তোলা 
সম্ভব হয়েছিল (স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীরামরুষেের 
ফটোগ্রসঙ্গে' উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯) পীযুষকান্তি 

রায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত ফটো।+) দেশ, ১৫ 

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ ; দেবগ্রমাদ গর্গের চিঠি, দেশ, 
২৭ অক্টোবর ১৯৮৪)। আমরা জানি, ওই 
আলোকচিত্রটিতে শ্রীরামরুষদেব স্বয়ং পুষ্পার্ঘ 
দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পুষ্পার্ঘের 

ফুল তিনি ভবনাথকে দিয়ে আনিয়েছিলেন 
(করিত্ীলাটু মহারাজের স্বৃতি-কথা? পৃঃ ২৬৬)। 

ওই আলোকচিত্র-গ্রহণ কর্মের প্রধান হোত। যে 

ভবনাথ, তারই ্বীকৃতিত্বরূপ বুঝি ঠাকুর তাঁকে 

দিয়েই বিশেষ ফুলটি আনিয়ে নিলেন | 
তবনাথ ছিলেন ন্বলেখক। কুলদাপ্রসাদ 

মল্লিক 'নবধুগের সাধনা"য় তবনাথের লেখা ছখানি * 
বইয়ের উল্লেখ করেছেন : 'নীতিকুক্থম' ও 
“আদর্শ নরনারী? । এছাড়। “সখা” পত্রিকায় তার 
একটি বিশিষ্ট রচনার (১৮৮৮) কথা জানা যায়। 

এই রচনার বিষয় : শ্রীরামরুষ | 
নিবন্ধটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হল : 

“*আমর। ধাহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক 

চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তীহারই ন্যায় 
ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইহার খ্শ্বরিক ভাব 
দেখিয়৷ নয়ন তৃণ্ড করিয়াছেন। সহজ সহজ 

কথায় কঠিন ধর্মকথানকল এমন পরিফারভাবে 
বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে 

তাহা বুঝিতে পারিতেন।..' 
পরম্নহংসকে দেখিয়া শ্রকেশবচন্ত্র সেন মুখ 

হন, পরমহংমও তাহার প্রতি ভালবাগ' স্থাপন 

করেন । কেশবচন্জ্ তাহাকে গুরুর গ্তায় শ্রদ্ধা 

করিতেন, কখন তাহার কোন কথার প্রতিবাদ 

করিতেন না।"'' 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

. গিনি গুকুগিরি অত্ন্ত ম্বণা করিতেন। 

তাঁহার নিকট যাহার! সর্বদ। গমনাগমন করিতেন 
তাহার! তাহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহা” 

দিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি ৰলিতেন, “আমি 

নকলের দাসাহ্দাস।” শ্বীলোকমাত্রকেই তিনি 
আনন্দময়ী মা'র ছায়৷ জানিয় মাতৃবোধে প্রণাম 
করিতেন । তিনি কাহাকেও স্ব্ণা করিতেন না" 

“কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি ক্রাঙ্ষ, 
কি শিখ যিনি যে ধর্মাক্রাস্ত হউন সকলকেই তিনি 
তাহার্দের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে 
পারিতেন।'."তিনি সত্যবাদীকে বড় শ্রদ্ধা 
করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই 
করিতেন ।.." 

“অনেকের বিশ্বাস মান্য পুস্তক পাঠ না 
করিলে জ্ঞানী এবং ধাগ্সিক হইতে পারে না। 
পরমহংস-চরিত পাঠে নে সন্দেহ দুর হইবে সন্দেহ 
নাই।* (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত 
দাম সম্পাদিত “সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষঃ 
পরমহংল” পৃঃ ৮১--৮৩)। 

লেখক এখানে অল্প কথায় শ্রীরামকষ্চচরিত 
নুন্নর ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীরামরুষ্দেব ও তার 

মুখের ভিতরের ক্যানসার ৬৩১ 

সমকাল লম্পর্কে গবেষণায় প্রবন্ধটি বিশেষ মুল্যবান। 
তক্ত ভবনাথের মৃতিখানি শ্রীরামকষ-অন্থ- 

রাগীদের চিত্তে অম্লান। আর তার শ্বৃতি সম্রদ্ধ- 
ভাবে ধারণ করে রেখেছে বরানগরের একটি 
প্রতিষ্ঠান ঃ ব্রানগর পিপলস, লাইব্রেরি । এই 
নিবন্ধের গ্রথম দিকে আত্মোক্নতি বিধায্লিনী সভার 
যে-পাঠাগারের কথা বল! হয়েছে, সেই পাঠাগার 
এবং দক্ষিণ বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরি নামে 
একটি সংস্থা সংযুক্ত হয়ে বরানগর পিপল: 
লাইব্রেরি গঠিত হয় ১৮৯৩ গ্রষ্টাবে। নানা 
উত্বান-পতনের পর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাকঝের নশেযাংশে 

বরানগর পিপলম. লাইব্রেরি বরানগরের কুঠিঘাট 
রোডে তার নিজম্ব ভবনে সংস্থিত হয়। পুরাতন 
ইতিহাস স্মরণ করে বর্তমান পাঠাগারের পরি- 
চালকরা ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এই সংস্থার 
প্রধান প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিয়েছেন । পাঠাগার- 
ভবনে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে ভবনাথের 
একটি বৃহৎ তৈলচিত্র। আর দেখা যাবে শ্বেত- 
প্রস্তরফলকে মুদ্রিত ভবনাথ সম্পর্কে ীরামকৃষ্ণ- 
দেবের সেই বিখ্যাত উক্তি : নরেশ, ভবনাথ, 
রাখাল ; এর! লব নিত্য সিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের 
শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ ।" 

মুখের ভিতরের ক্যানসার 
ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 

মেডিকেল এন:ট্যামল]াজর প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব" 
দ্রীপক্যাল মেডিসিন, কালিকাতা। ১৯৮৫-তে রবীন্দ্র পুরস্কারে লম্মানিত। 

বহুবছর ধরেই জান! আছে যে, দক্ষিণপূর্ব 

এশিয়াতে মুখের ক্যানসারের হার পৃথিবীর অন্য 
জায়গার তুলনায় বেশি। অনেক আগে, ১৯০২ 
খীষ্টাবকে একটি প্রতিবেদনে মনোযোগ আকর্ষণ 
করা হয়েছিল, ভারতে তামাক ব্যবহারের সঙ্গে 

মুখের ক্যানসারের সম্পর্ক রয়েছে। পরে আরেকটি 

সমীক্ষায় দেখানো! হয়েছে, যাদের ক্যানসার 

হয়নি, তাদের তুলনায় যাদের মুখের ক্যানসার 
হয়েছে, তারা বেশি তামাক চিবোয়। মুখের 
ক্যানসারের হার উত্তর ভারতে কয়েক শতাংশ 

মাত্র, যদিও কোন কোন গোষ্ঠীতে ৪ শতাংশ 

পর্ধন্ত। জাতিগতভাবে, যে কোন জাতির 

তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে মুখের ক্যানসারের 
হার বেশি-_এবং সন্তবতঃ এটা পানস্থপারির সঙ্গে 

তামাক চিবানোর জন্তে | 

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেশির ভাগ মানুষই 
মুখের ক্যানসার নিয়ে যখন চিকিৎমকের কাছে 

আপেন, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, রোগ 

অনেকটা এগিয়ে যায়। সারার সম্ভাবনা থাকে 

না। ক্যানসার প্রথমে আবস্ত হয় দাতের মাঁড়িতে 

নির্দোষ একট! ছোট-সাদ্ব! ছোপের মতো আকার 

নিয়ে এবং মারাত্মক পরিণতি এড়ানো যেতে 



৬৩২ 

. পান্তত এরকম. অনেক ক্ষেত্রেই যর্দি' তখন, সেই 

পুহুর্ঠে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা যেত-_ 
তাহলে ছুষ্ট ক্ফোটকে রূপান্তরিত হতে আর 

পারত না এ নির্দোষ সাদা ছোপটা|। 
সুখের ক্যানসারের, অতএব, একটা ক্যানসার 

পূর্ববর্তাঁ স্তর আছে। যদ্দিও এমন কোষকলায় 

এটা শুরু হয়, সেখানে পরীক্ষা করে সব সময় এই 

ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তর ধরা খুব সহজ হয় না। 
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্যানসার-পূর্ববর্তাঁ স্তর হল 
একট। সাদা ছোপ-_-ইংরেজীতে যাকে বলা হয়-_ 
লিউকোপ্রেকিয়া অথবা লাল ছোপ ( ইরাইথে- 
প্লেকিয়া ), এর মধ্যে লাল ছোপ কদাচিৎ দেখা 

যায়, কিন্ত সাদা ছোপ দেখা যায় অনেক সময়েই, 
মুখের ভিতর মাড়িতে, জিভে, গালে, টাগরায় বা 

তালুতে । 
তারতে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্ধে ৩৫,০০০ লোকের উপর 

একট! সমীক্ষা করা হয়। এর] সবাই তামাক 

খেতে অত্যন্ত ছিল। এই সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল, 
গ্রামের লোকেরা, যারা তামাক খায়, তারের 

কতজনের ভিতর ক্যানসার-পূর্ববর্ত স্তর খুঁজে 
পাওয়া যেতে পারে এবং যাদের মধ্যে এ 

ক্যানমার-পৃবব্তী স্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা 
য্দি ধূমপান বন্ধ করে, তাহলে তাদের ক্যানসার 

হবার সন্ভাবন। কমে যায় কিন| এট! দেখা। 

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তামাক খাবার 

ধরন-ধারণও বিভিন্ন । উত্তরাঞ্চলে কিছুটা তামাক 

নিচের ঠোঁটের পিছন দিকে রেখে দেবার 

রেওয়াজ আছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অভ্যাস 

হল একটা! ছোট মাটির নলের ভিতর দিয়ে ধৃম- 
পান করা, দক্ষিণে পানের সঙ্গে তামাকমণ্ড রেখে 

দেয় লোকে গালে পুরে, এবং পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ 

লক্ষ লোকের একট! অদ্ভুত অত্যান_-সিগারেটের 
'জলগ্ত অংশটা মুখের ভিতর নিয়ে ধূমপান করা 
(উদ্টো ধুমপান_বা চুট্া )-বেশি দেখা যায় 

উদ্বোধন: [৮৭তম ব্ধ--নম পংখ্যা 

অঙ্ধে-_স্ত্ী-পুক্রষ উভয্নের মধ্যে । যে সব লোক 
নিয়মিত এইভাবে পিগারেট খান) তাদের 

তালুতে ক্যাননার হবার ঝুকি থাকে খুব বেশি। 

সাদাছোপের প্রাছুর্ভাবের হার দেখা গেল 

এক-এক জায়গায় এক-একরকম--*২ শতাংশ 

উত্তরাঞ্চলে, কিন্তু ৫ শতাংশ তাদের মধ্যে যারা 

মুখের ভিতর জলস্ত সিগারেট নিয়ে ধূমপান করে । 
এই সার্দাছোপ ধরতে গেলে শুধু তাদেরই মধ্যে 

দেখা গিয়েছিল, যার! তামাক খায় বা ধূমপান 
করে। যার] তামাক ব্যবহার করে না, তাদের 

মধ্যে সাদাছোপ দেখা যায়নি বললেই হয় । 

দশবছর ধরে সমীক্ষায় দেখা যায়, দক্ষিণ- 
তারতে ২২ শতাংশ পার্ধাছোপ পরে ক্যানপারে 

রূপাস্তরিত হয়েছে। সেই তুলনায় উত্তরাঞ্চলে 
০৩ শতাংশ সাদাছোপ কয়েক বছর পর 

ক্যানসারে পরিণত হয়েছে। 

যেহেতু এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ক্যানসার- 

পূর্ববর্তী স্তর ধরতে গেলে তাদেরই হয় যারা 
পানের সঙ্গে তামাক ব৷ দোক্তা খায়, বা বিড়ি, 

মিগারেট খায় বা চুষ্টা খায়-_সেইহেতু এটা 
নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত যে পরখ করে দেখা, ক্যানপার- 
পূর্ববর্তা স্তরের অবস্থায় তামাক ব্যবহার বন্ধ 
করে দিলে পরিণতি কী হয়। 

ক্যানসার-পূর্ববর্তাঁ স্তর যাদের ছিল, দেখ৷ 
গেল, তার! যদি তামাক ব্যবহার বন্ধ করে অথবা 
একদম কমিয়ে দেয়, তাহলে এ স্তরটা! কমে যায় । 
ক্যানসার-পূর্ববর্তী স্তরে অবস্থিতি সত্বেও যাবা 
তামাকের ব্যবহার বন্ধ করে না, তাদের সঙ্গে 

পরিসংখ্যানগতভাবে তুলনা করেই এ সিদ্ধান্তে 
আসা গেছে। অর্থাৎ শেষোক্ত লোকেদের 
ক্যানসার হবার সজ্তবনা বাড়ে, পূর্বোক্ত 
লোকেদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে। 

এই সমীক্ষা ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করছে-_যা মুখের ক্যানসার 
ছাড়া অন্ত ক্যানসারের বাপারেও প্রযোজ্য-_ 
মান্গষের ব্যক্তিগত অভ্যাস কিছু বদলালে স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হতে পারে। 



শঙ্করাচার্ষের দেবীপুজা 
স্বামী শ্রন্ধানন্দ 

আমোঁরকা স্যাক্রামেশ্টো বেদান্ত সোসাইীটর অধ্যক্ষ-_“উদ্বোধন' পারিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক । বতমান 
নিষ্ধটি শঞকয়াচার্য লাখিত দেবণ চতৃঃযন্টব্যপচার স্তোত্রম: অবলচ্ষনে রচিত। 

আচার্য শঙ্বর দেবীপৃজায় বসিয়াছেন। চৌবটি 
উপচারে দেবীর মানসপুূজা করিবেন। মনে 
মনে পুজা করিলে অনেক স্থবিধা। যে-কোন 
উপচার যে-কোনও স্থান হইতে যে-কোনও সময়ে 

নিমেষে সংশ্রহ করা যায়। ছুটাছুটি করিতে 

হয় না। 

প্রথমে আবাহন। “মা বঝটিতি জাগৃহি 

জাগৃহি।” জগজ্জননি তাড়াতাড়ি জাগিয়া ওঠো, 
জাগিয়া ওঠো। প্রত্যুষে তোমার মঙ্গল-গীতি 
গাহিতেছি। চোখ মেলিয়া চাও। তুমি ঘুমাইয়া 
থাকিলে এই বিশ্ব-সংসারের সকল ক্রিয়া! থামিয় 

যাইবে । তুমি ব্রক্ষশক্তি মহামায়া । যাহা কিছু 
ঘটিতেছে তাহা তোমারই শক্তিতে অতএব ম! 

জাগো । রুপা কটাক্ষ দ্বারা_-“জগদিদং জগদস্ব 

সখী কুরু”-_এই জগৎকে স্থুখী কর। 
মা, তোমার 'সমর্চনার” জন্য একটি মণিময় 

মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছি । উহার দশদিকে স্থবর্ণ 
কুস্ত স্থাপন কর! হইয়াছে । আমার পূজা গ্রহণ 
করিবার জন্ত মা তাড়াতাড়ি এস। 

কমককলনশোভমানশীর্ষং 

জলধরলম্বিতসমুল্পসৎপতাকম্। 

ভগবতি তব সন্গিবাস হেতো- 

মণিময়মন্দিরমেতদর্পয়ামি | 

তোমার নিৰাসের জন্য মেঘস্পর্শী স্বণ 

পতাকাশোভিত মণিময় মন্দির মনে মনে রচন। 

করিলাম । জগজ্জননি, তোমার জন্য নবরত্ু 

শোভিত হ্বর্ণময়ী একটি শিবিকা (পাক্ষী) সংগ্রহ 

করিয়াছি । নরম গদ্দী জাছে, তাহাতে তুমি 
বসিবে। ৰেদিকায় একটি বিবিধ কুস্মাকীর্ণ রত্ব- 

সিংহাসন স্থাঙ্গিত হইয়াছে। হ্বর্ণনিগিত পাদপীঠে 

২১ 

পদযুগল রাখিয়! মা তুমি দশর্দিক আলো! করিয়! 
এঁ সিংহাসনে উপবিষ্ট হও। 

তাহার পর মণি ও মুক্তানিগ্িত চারিটি স্বর্ণ 
স্তভযুক্ত একটি নৃতন বিশাল চন্দ্রাতপ সমর্পণ। 

অতঃপর পাগ্য-অর্ঘ্য এবং আচমনীয়। মা, 

তোমার পদ্মযুগলের ন্যায় কোমল পা! ছুটিতে ছুর্ব। 

ও অপরাজিতা এবং অন্ত পুম্পসহ এই পাগ্ 

নিবেদন করিলাম । গন্ধপুস্প, যব, সর্ষপ, ছুর্বা, 

তিল, কুশ, খই মিশ্রিত হেমপাত্রে নিহিত অর্থ্য 
রূপ করিয়া গ্রহণ কর। করকমলে 

জায়ফল, কক্কোল ও লবঙ্গের স্গন্ধযুক্ত অমৃত-শীতল 

এই জল গ্রহণ কর আচমনের জন্য । 

এই যে সোনার বাটিটি-_উহাতে মধুপর্ক 
আছে। রত্বখচিত ঢাকনি খুলিয়! ধরিতেছি। জননী 
উহ! স্বীকার কর। তোমার ম্লানের জন্য আর- 
একটি ন্বর্ণপপাজ্রে নান! স্থৃগদ্ধিপুষ্প দ্বার! স্থবাসিত 
চম্পকতৈল আছে। ভক্তিভাবে ন্বরণচূর্ণ ও নাগকেশর 
মিশ্রিত বিলেপন এবং কম্তরিক! মিশ্রিত স্নানজল 

কল্পনা করিলাম। তুমি যখন এই স্বচ্ছ নির্মল জলে 
নান করিতেছ তখন টিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ 

হইতেছে চিন্তা করিলাম ৷ উদয়োন্দুখ সর্ষের ন্যায় 

মনোহর এই উত্তম দিব্যবস্্ এবং মুক্তাখচিত 

অতুলনীয় উত্তরীয় তোমাকে নিবেদন করিলাম। 
তগবতি, তোমার কেশপাশ 

৬ করিয়া অতি সমাদরে চিরুনী দ্বারা 
দিতেছি-_-তাহার পর পল্প ও চম্পক- 

সজ্জিত করিয়! শ্বর্ণস্থত্র দ্বারা বাঁধিয়। 

দিলাম। ন্বর্ণশলাকা ছারা তোমার ছুই চোখে 

“সৌবীরাঞ্ন' (কর্ম) বিভ্তস্ত হইয়াছে। কী 
সল্গার দেখাইতেছে মা, তাহা! কি আর বলিব। 



৬৩৪ 

তাহার পর পৃজক শক্বরাচার্ধ মায়ের কটি 
বীধিবার জন্ত কাঞ্চী (চন্দ্রহার ), স্তনদ্বয়ের মধ্যে 

* অনুপম যুক্তাহার, গলদেশে ২৭টি মুক্তানিগিত 
হাঁর, বাহুতে কের, মণিবন্ধে রত্ববলয়, কর্ণ ছুটিতে 

তাটঙ্ক। নামে কর্ণভূষণ, মন্তকে চূড়ামণি বিস্তাস 
করিলেন। সবই মনে মনে__মানসপুজ! ৷ দেবীর 
নির্মল ললাটতলে কুক্কুম, কত্তৃরী, কর্পূর ও অগুরু- 

দ্বারা তিলক রচনা করিলেন । দেহে অঙ্গরাগ, 

পাদছয়ে চন্দন লেপন দ্বার। পৃজ। করিলেন। 

মা, তোমার সি'খিতে সাদরে ন্তস্ত সিম্লুর আমার 
হদয়কমলে আনন্দ বিস্তার করিতেছে। এ 

সিচ্দুরের কূর্ষের স্তায় রক্তবর্ণকান্তি চিত্তের মকল 

অন্ধকার দূর করিয়। দেয়। 

মন্দার, কুম্দ, করবী, লবঙ্গফুল, মালতী, বকুল, 
অশোক, কাঞ্চন, করবী, কেতকী, কণিকার, 
অপরাজিতা-_-এই সব পুষ্প তোমার পূজার জন্য 
সংগ্রহ করিয়াছি । পারিজাত, মল্লিকা, টাপাফুল 

আরও নানাবর্ণের নান৷ আকৃতির পুষ্প স্তারও 

আনিয়াছি। জবা, পদ্ম তো আছেই। 

এইবার ধূপ। লাক্ষারস সম্মিলিত, কপ্ৃূরসহ 
বাস” (ধুনা ) মিশ্রিত, কণ্পুরে স্থগন্ধিত, গোত্বত 

দ্বারা আলোড়িত, চন্দন, অগ্ুরু প্রভৃতি নান 
উপকরণ দ্বারা ধূপ কল্পনা কর্দিলাম। জননি, 
পরম স্বেছে উহা স্বীকার কর। ধূপের পর দীপ। 
রত্বালক্কিত সোনার পান্রে গব্যঘ্বতের প্রদ্দীপ 

জলিতেছে। তাত্্বর্ণ তাহার শিখা অন্তরের ও 

বাহিরের সকল অন্ধকার দুর করিয়৷ দিতেছে। 
এইবার নৈবেগ্। দধি, ছুঞ্চ, পায়স মহাশাল্যন্ন 

পিঠ্য, অম্বতের চেয়েও . রসযুক্ত, কতপ্রকারের 

তরকারী-__আরও নানাবিধ খাদ্য মানসপৃজক 
আচার্য দেবীর জন্য কল্পনা করিতেছেন। জনবল, 
কদলী, নারিকেল, দাড়িম্ব, নারঙ্গ এবং ছোট-বড় 
আরও নান। ফল মনে মনে নিবেদন করিলেন । 
পানের জন্য সর্বোত্তম দুঞ্ধ। মধু এবং অসৃততুল্য 

জল। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্--নম সংখ্যা 

উঞ্লোদকৈঃ পাণিধুগং দুখ 
্রক্ষাল্য মাতঃ কলধৌত পাত্রে । 
কপূররমিশ্রেণ সকুষ্কমেন 
হত্তো সমুদ্র চন্গনেন ৷ 

স্মা/ন্বর্ণপাত্রে উ্ণজল দ্বারা তোমার পাণিযুগল 
ও সুখ ধোও, পরে কু্ুমযুক্ত চন্দন দিয়! হাত ছুটি 
লিপ্ত কর। 

অতঃপর জগম্মাতাকে মুখশুদধি 
দিতেছেন-স্থপারী, কর্পুর, লবঙ্গ, খদির এবং 
কক্কোলযুক্ত তান্ুল। তাহার পর আরতি। বৃহৎ 
্ব্ণপাত্রে বিশাল ডমরুসদৃশ গোধূম দীপ রাখিয়। 
প্রচুর ঘ্বৃত দিয় প্রজ্জালিত দীপ অতি বিনয়ের 
সহিত মায়ের মুখের সম্মুখে সাড়ে তিনবার 
দেখানো হইল-_আর প্রার্থনা-_“তৃয়াত্তে কপার; 
কটাক্ষ*--তোমার রুপাকটাক্ষ আমার উপর 
পতিত হোক্। 

আরতি হুইয়া গেলে জ্ঞান-ভক্তির মৃতি 
শঙ্করাচার্ধ দেবীর মাথার উপরে পূর্ণচন্্রবিদ্বসদৃশ 
প্রভাসম্পর নানা রত্বশোভিত লোকক্রয়ের 
আহ্লাদজনক উজ্জল মুক্তাজাল পরিবৃত বিশ্বকর্মা- 
নিমিত ছত্র ধরিলেন। 

তাহার পর চামর দ্বার ব্জন এবং পুনরায় 
সমস্ত শরীরে সহ প্রদীপ দ্বারা আরতি। 
আরতির পর নানা কলাকুশলবিৎ নটনটার নৃত্য- 
গীত। অতঃপর দেবীর শ্রমণের জন্ত একটি 
ক্রতগতিশীন অশ্বশোভিত মাণিময়চক্রচতুষটয়যু্ত 
্বণময়চন্্রীতপযুক্ত রথ পুজক কল্পনা! করিলেন । 

পরিখীকৃত সপ্ত সাগরং 
বনহুসম্পৎহিতং ময়ান্ তে বিপুলম্। 
প্রবলং ধরণীতলাভিধং 
দৃঢ়হূর্গং নিখিলং সমর্পয়ামি ॥ 

মা» ত্রিতৃবনে যাহা কিছু আছে সবই তো 
তোমার । তোমাকে আমি কি দিতে পারি? 
সগডসাগর যাহার পরিখারূপে অবস্থিত, বিপুল 
পৃথিবীরূপ দৃঢ় ছুর্গ তোমাকে সমর্পণ করিলাম । 

গন্ধর্বকন্তাগণ গীতবাস্ত দ্বারা তোমার মহিমা 
কীর্তন করিতেছে । ব্রদ্ধ তাহার চতুমু'খে ধাহার 

মহিমা কীর্তন করিতে পারেন না, তীহার পৃজ৷ 
কি আমাকর্তৃক সম্ভবপর ? 

হে জগজ্জননি, তুমি আমার হৃদয়কমলে 
' সর্বদা বিরাজ কর। 



সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্থ 
শ্রীহর্য দত 

প্রাতভাবান লাংব।দক ও সাঁহাঁতক-_-“দেশ' সাষ্তাহকের সঙ্গে যুন্ত। 

॥১॥ 

আজ থেকে পাচশ বছর আগে বাঙালীর 

প্রবহমান জীবনচর্ধার ধারায় একটি মহাজীবন 

আবিরভতি হয়েছিলেন, মাত্র সাতচক্লিশ বছরের 
জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে লৌক-অলোকের উধ্বে 

এক অনিঃশেষ জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, তারপর 

প্রাকৃতিক নিয়মেই নশ্বর দেহ তিনি ত্যাগ 
করেছিলেন। কালের প্রেক্ষাপটে, অতীত 

ইতিহাসের স্থতিচারণে এইটুকুই হয়তো সংবাদ । 

কিন্তু এখানেই, এত সংক্ষেপিত বূপারোপেই এর 

শেষ নয়। সেই মহাজীবন--ধার নাম শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্ত-_বাঙালীর ধ্যানে-জীবনে-অন্থধ্যানে যে- 

প্রভাব, যে-বাণী, যে-আলো! রেখে গেছেন তা 

সর্ষের মতো চিরস্তন, চির-উজ্জল, কালোত্বীরণ। 

আমাদের কালের এক বিনম বৈষ্ণবরস-সাধকের 

ভাষায় : গ্রচৈতন্তচন্দ্রের উদয় বাঙ্গালায় এক 

মহত্তম আবির্তাব, অবিস্মরণীয় প্রকাশ । পরা- 

ধীনতার মিগড়ে বন্দী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে 

সে-এক অভিনব অত্যদয়। মুক্তির সেকি 

অনাশ্বািতপূর্ব আনন্দ! আচগাল ব্রাহ্ষণের 
মিলন-উৎসবের সে-কি অপরূপ সমারোহ ! গ্রামে 

গ্রামে আবির্ভূতি হইল কবি, গায়ক, দজ্জন। 

বাঙ্গালী এক নৃতন জাতিরপে নবজন্ম লাভ 

করিল। এক মহামানবের চরণাঙ্কিত সরণি নর- 
নারীকে মানবতার পথে বহুদূর অগ্রদর করিয়। 
দিল। শশিকিরণৌচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্ত- 
চন্ছের করুণাধন্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নব- 

জাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ।” 

(হরেক সুখোপাধ্যায় ₹** ভূমিকা_-বৈষব 

পদাবলী, পৃঃ গ )। 

এই দ্নবজাগরণের জোয়ারে বাঙালীর 
জীবনে শুধু নয়, বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও 

ব্যাপক পরিবর্তন ও অভিনবস্বের কালজয়ী ছোয়া 
লাগল। বাংলা-সাহিত্যের অঙ্গনে একটি নৃতন 

সাহিত্য-বনম্পতির জন্ম হল। যার নাম দেওয়া 

হয়েছে “চৈতন্তজীবনী-সাহিত্য' । চৈতন্তদেবের 

জীব্কাল থেকেই তার জীবন ও বাণীকে 

অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই শাখাটি। 
আশ্চর্ধের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে 

এসেও চৈতন্যদ্দেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে 

“চৈতন্তজীবনী-সাহিত্য” লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ 

পাঁচশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে । নিরবচ্ছিন্নভাবে। 

মধ্যযুগেই সংস্কৃত ও বাংলা মিলিয়ে রচিত হয়েছে 
বারোখানি গ্রস্থ। নাটক ও কাব্যাকারে লিখিত 

এই গ্রন্থ গুলি হল : সংস্কৃতে-_ 

(১) শ্রীরুষ্ণচৈতন্য চরিতাম্বতম্ : মুরারি 

(২) শ্রীরুষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্ ; 

কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেন 

(৩) শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক : কবি কর্ণপুর 

পরমানন্ সেন 

(৪) চৈতন্তচন্্রোদয় কৌমুদী : প্রেমদাস 

(৫) শ্রীচৈতন্চন্দ্রামৃত : শ্রীপ্রবোধানন্ 

সরস্বতী 

(৬) হ্বরূপ দামোদরের কড়চা; স্বরূপ 

দামোধর 

বাংলায়__ 

(১) প্রীচৈতন্তভাগবত : বৃন্দাবন দাস 

(২) শ্রীত্রচৈতন্তচরিতামৃত : কৃষ্দাস কবিরাজ 

(৩) চৈতন্তমঙ্গল : লোচন দাস 
(8) টৈতন্তমঙ্গল £ জয়ানন্দ 
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(6) গৌরাঙ্গ বিজয় ; চূড়ামণি দাস 
(৬) গোবিন্দদ্বাধের কড়চা : গোবিন্দ দাস 
উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 

এছাড়াও গণ্য-নগণ্য বহু কাব্জীবনী এরপর 
লেখা হয়েছে । সেই সব অখ্যাত ভক্তকৰি ব 

কবিষশঃগ্রার্থাদের সম্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমর! 

উনবিংশ শতকে দৃষ্টি দিয়েও পেয়ে যাই শ্রীটৈতন্ত- 
দেবের পৃত-পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত সাহিত্য । 
যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীনচন্দ্র সেনের 
অম্ৃতাত” | গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক “চৈতন্য- 

লীলা” “নিমাই সম্্যাস'। তারপর এই শতকের 

প্রারস্ত থেকে মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষের “অমিয় 

নিমাই চরিত” রাধাগোবিন্দ বসাকের মহাপ্রভু 
প্রীগৌরাঙ্গ, স্বামী সারদেশানন্দের শরিশ্রীচৈতন্য- 

দেব”, গ্রচু্নকুমার সরকারের গৌরাঙ্গ, 
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও 
তাহার পাধদ্গণ+ স্থুধ! সেনের "মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ- 

সুন্নরঃ, অচিস্ত্যকুমার সেনগুগুর “অথণ্ড অগিয় 

শ্রীগৌরাঙ্গ, ুখেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের 
শ্রশ্রীচৈতন্তচরিত ও বাণী । এছাড়াও বহু গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। স্থানাভাবে সেই 
গ্রন্থগুলির নামোল্পেখ করতে না পারলেও সেগুলির 

কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি। আমর 

কয়েকটির মাত্র নামোল্পেখ করলাম। 
যুগ যুগ ধরে রচিত, লিখিত, পঠিত চৈতন্ত- 

জীবনীগুলির আদিগন্ত প্রদারিত ব্যাপকতা একটি 

মহাগ্রন্থের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহল 

রামের জীবনচরিত-_রামায়ণ। কোনও একটি 

গ্রন্থ নয়, সবকটি চৈতগ্যজীবনী গ্রস্থকে এক সঙ্গে 

স্মরণ করে নাম দিতে পারি “চৈতন্তায়নঃ। 

প্রত্যেকটি গ্রন্থের অধির্দেবতা৷ যেখানে 'নন্দপুরচন্ত্ 

শচীনন্দন” এবং তার বাণী, সেখানে এই অখণ্ড 

সশ্মিলনের ধারণ! নামকরণ খুব অন্যায় হবে না। 
অমূলক অকল্পন! বলেও মনে হবে না নিশ্চয়ই । 

উদ্বোধন [৮৭তষ বধ লংখ্য। 
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চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যকে 

কোন্ দৃষ্টিতে, কোন্ আলোকে দেখেছেন কৰি? 
এই জিজ্ঞাসার উত্ধরের আগে প্রথমেই বলতে 

হবে__মধ্যযুগের. কবি যেন্দৃ্টিতে ও ভাবে 
দেখেছেন আধুনিক জীবনীকার ঠিক নে-পথে 
নয়। মধ্যযুগের কৰি যুগোচিত আবেগ ও সংক্কারে 

উদ্বেলিত হয়েছেন, আধুনিক লেখক জীবনী 
বর্ণনায় যুক্তি ও যুগের প্রেক্ষিকায় শ্রীঠৈতন্যকে 
উপলব্ধি করতে চেয়েছেন । কিন্তু, একথ৷ তুললে 

চলবে না, মধ্য ও আধুনিক-_ছু-যুগের শরস্টাই 
তক্তিবিনঅ চিত্তে মহাপ্রভুর পাদপক্পে একটি প্রণাম 

নিবেদন করেছেন। 
মধ্যযুগের কৰি একদিকে শ্রীচৈতন্যকে '্বয়ং 

ভগবান", কিষ্তাবতার'রূপে অধ্যাত্মচেতনার 

তুরীয়লোকে উন্নীত করতে কিছু মাত্র ছবি! 
করেননি । “ভক্তিরসাম্মতনিন্ধু'র একটি গ্লোকে 

“তন্ত হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতম্যদেবন্ত” বলে 
চৈতন্য ও কৃষ্ণকে অভিন্নর্ূপে দেখ! হয়েছে। মরমী 

কৰি শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম জানিয়েছেন £ “রাধাভাব- 
ছ্যাতিস্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্” বলে। কবির এই 
প্রয়াম অবশ্ই সমকালীন যুগ্নচেতনার প্রতিফলন । 

চৈতন্যজীবনী-কাব্যগ্ুলিতে তৎকালীন সমাজের 

ধর্মকর্মের যে স্থম্পষ্ট চিত্র অস্কিত হয়েছে, তাতে 
একথ। স্পষ্ট যে, বৈষব্ভক্তের। সে-দময়ে সর্বশক্তি- 

মান ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রার্থনা করেছিলেন। 

বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যখন কুঞ্ণনামভক্তি শূন্য 

সকল সংসার+, তখন অদ্বৈত প্রস্ুর আকুল প্রার্থনায় 
কৃষ্ণ কলিযুগে চৈতন্য নামে ও রূপে নবন্ধীপে 

অবতীর্ণ হয়েছেন--“অঘৈতের কারণে চৈতন্য 

অব্তার।” অবশেষে 'শ্রচৈতন্যতাগবতে”র কৰি 
শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখ দিয়েই বলিয়েছেন ; 

«তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাড়ার হস্কারে। 
ছাড়িয়া বৈকু আইস সর্বপরিবারে ॥ 
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সাধু উদ্ধারিসু ছুষ্ট বিনাশিবু সব। 
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব ॥” 
অন্যদিকে, সাহিত্যের আলোক চৈতন্যদেবের 

দৈবসিক্ত জীবনের ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠায় 

প্রতিফলিত হলেও, মধ্যযুগের মানব কবি মত্য- 

ভূমির বাতায়ন থেকে চৈতন্যজীবনের মান্থ্ষী 

মহিমীর রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মহাপ্রতুর 

বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের যে-বূপটিকে কবি 
বহুবর্ণে একেছেন, তা যেন আমাদের চেনা 

একজন গোৌরকান্তি মানুষের জীবনচিত্র । যে- 
জীবন বাল্যের চাঞ্চলা, কৈশোরের বৈচিত্র্য ও 

যৌবনের বাঁসস্তিক মাধুর্ধে লীলায়িত। 
চৈতনাচরিতগুলিতে শচীনন্দনের নরলীলার 

বর্ণন! দগ্ধ মধুর ও বাস্তব রসে সমৃদ্ধ। যেমন 
শিশুচৈতন্যের চিত্রবূপ ; 

'শচীর আঙিন। মাঝে ভূবন মোহন সাজে 

গোরাটাদ দেয় হামাগুড়ি । 

মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি 

আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥” 
চৈতন্য এখানে অলৌকিক দেবশিশু নন, বাংলার 
লৌকিক চিরন্তন শিশুদের সঙ্গে অভিন্ন। 

কিশোর গৌরাঙ্গের বিষ্ভাদর্প, মুরায়ি গুণ্ডের 
সঙ্গে পরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতি এ-বিষয়ে 
স্মরণীয়। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণের পর দেশে ফিরে 
গৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গের কথার অঙ্গকরণ করে এ 
অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিহাস করতেন । কবির 

ভাষায় : র 

বঙ্গদেশী বাক্য অন্ুনরণ করিয়!। 

বাঙ্গালেরে কদর্ধেন হাসিয়া হাসিয়া |, 

যৌবনের অগ্রদূত, নবীন অধ্যাপক গৌরাঙ্গ 
মত্যমাচষেরই মতো! রাগে কুদ্ধ হয়েছেন, গাহস্থ্ 
ও দ্বাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠ হয়েছেন। আবার 
সংসারত্যাগের পূর্বমুহূর্তে গৌরাক্গের হুহাত ধরে 
যখন শচীমাতা অশ্রবেদনায় সিক্ত হয়ে মিনতি 

সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্ত ৬৩৭ 

করেন: না ষাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে 

ছাড়িয়া+-তখন ভগবান চৈতন্যের চারিদিকে 
মানবজীবনের হুখ-ছুঃখের পরিচিত জীবনরসই 
ঘনিয়ে আসে। 

জীবনের শেষ কয়েকবছর অর্থাৎ অস্ত্যলীলা- 

পর্বে শ্রীচৈতন্য “অদ্ভূত নিগৃঢ় প্রেমের মাধুর্বমহিমা” 
নিজে আস্বাদন করেছিলেন ও ভক্তগণকে তার 

স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছিলেন । এই দিব্যোম্ম।দ 

ভাবজীবনের যে-রসবর্ণন|। চরিতকাব্যগুলির মধ্যে 

পাই, সেখানেও কৃষ্ণচৈতন্যের মানবীয় মহিমার 
স্পর্শ লেগেছে । কৃষকশরণ, কষ্প্রাণ ও 

রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্ত সমুদ্রের জলে 

যমুনা ভ্রমে ঝবীপ দিয়েছিলেন একদিন। ভক্তর! 
তাকে জল থেকে উদ্ধার করার পর তিনি 

চোখের জলে হৃদয়-প্রাণ ভিজিয়ে করুণকণ্ঠে 

বলছেন : 

স্বপ্ন দেখিলাম বুন্দাবনে। 
দেখি কষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে ॥ 

জলবক্রীড়া৷ করি কৈল বন্য ভোজন । 
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন ॥” 

--আমি সেই গোপীজীবন প্রাণবল্পভ কৃষ্ণের 

জলকেলি দেখছিলাম, ওগে! তোমরা আমার সেই 

সাধের স্বপ্প কেন ভেঙে দিলে? 

মধ্যযুগের কৰি প্রথমে ভক্ত, তারপর কবি, 
ন। প্রথমে কৰি তারপরে ভক্ত-_-একথার মীমাংসা 

অসম্ভব। শুধু বিতর্ক এড়িয়ে, বলা যায় সেই 
শরদ্ধাদ্থিত মানুষগুলির মধ্যে কৰি ও ভক্তের এক 

অপূর্ব বিরল সমন্বয় ঘটেছিল। তাই ভক্তের 
জীবনদৃষ্টি নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রতুকে তার! “দেবতা, 
করেছেন একদিকে, অন্যদিকে জীবনরসিক কবির 

দৃষ্টিতে মান্গষ চৈতন্যের জীবনাচরণ নিরীক্ষণ 
করেছেন। দুর্দিক থেকেই তারা৷ সার্থক । 

চৈতন্যদেবকে পরিপূর্ণূপে ভাবীকালের জন্য 

অশেষ-অনম্ত করে রেখে যাওয়ার জনা আমরা 



৬৩৮ 

তাদের কাছে কৃতজ। মধ্যযুগের কবিদের আমন 
প্রণাম জানাই। 

আধুনিক চৈতন্যজীবনীকারও ভক্ত। কিন্ত 
আধুনিক জীবন-নির্ভর নির্মোহ এবং অনেকক্ষেত্রেই 
নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আলোকে চৈতন্যের পুণা- 
জীবনের চিত্রখানি একেছেন। ভকভগ্রবর 
প্রচু্কূমার দরকার তীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রস্থের 
ভূমিকায় তাই লিখেছেন ? 'একদিকে কবি-তক্কের 
গিরক্কুশ কল্পনা ও অতিপ্রা্কত বর্ণনা, অন্যদিকে 
শদ্ধাহীন ও সংশয়াত্বার অবিশ্বাস, বিদ্রপ ও 
উপেক্ষা-_উভয়কেই পরিহার করিয়া তিহাসিক 
সত্যের ভিত্তির উপরে আমি শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্র 
বর্ণনা করিবার প্রয়াম পাইয়াছি। ভক্ত, সাধক, 
গুরু, লোকশিক্ষক, ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবেই 
তাহার জীবনকে আমি উপলব্ধি করিয়াছি। বলা 
বাহুল্য, ভক্তের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপরে আঘাত 
করিবার কোন ইচ্ছা! আমার নাই, তাহাদের সঙ্গে 
আমার কোন বিরোধও নাই ।, 

যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠা, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবতাকে 
মিলিয়ে নিয়ে আধুনিক লেখক টৈতন্যপৃজার 
উপচার সাজিয়েছেন । আবার সেই শ্রদ্ধার্ধ্যটির 
চারপাশে ধূপের স্থগন্ধী ধোয়ার মতো আবতিত 
হচ্ছে অন্তরের ভক্কিনম্র আবেগ। একটি মহৎ 
জীবনের হ্বর্বপ-চিআণে এ-ফুগের শ্রষ্টার বিনীত 
চিত্ত। অচিস্ত্যকূমার সেনগুগ্তর “অখণ্ড অগ্রিয় 
শ্রীগোরাঙ্গ গ্রন্থের মুখবন্ধই তার সর্বোৎষট 
প্রমাণ 

'সাধন ভজন নেই, শান্ত্রজ্ঞান নেই, নেই বা 
ইষ্নিষ্টা, তবু যে মহাপ্রতর পুণ্য্জীবনী লিখতে 
প্রবৃত্ত হলাম এ শুধু তারই কৃপায়... “এই দেখ 
চৈতন্যের পা মহাবল। তীর অন্থদন্ধান বিনা 
করয়ে সফল ।” সুতরাং সেই করুণার ধারাদ্জানেই 
জামার যাত্রা। রসিকশেখর কষ পরদকরুণ। 
“মহাকূপাপাত্র প্রসুর জগাই-মাধাই। / পত্তিত- 

উদ্বোধন এম 

পাবনগণের সাক্ষী ছুই ভাই।” তবে আর ভগ 

[৮৭তম বর্--১ন লংখা। 

কী, কু£া কিসের |, 

চৈতন্যজীবনচরিত থেকে আমরা সামগ্রিক- 
ভাবে চৈতনাদেবকে কোন্রূপে, কোন্ভাবে 
পেলাম? এর মূল্যায়নে আমরা বলব: পরম 

সৌভাগ্য আমর| পেলাম এক মহৎ জীবনকে ,যিনি 
একাধারে মান্গুষ, একাধারে দেবতা! । যিনি আপন 

জীবনের সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে 
সমস্ত মান্থৃষকে প্রেমধর্মের নিগড়ে বেঁধেছিলেন, 

মাঙ্গষের অন্তরে সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত করে- 

ছিলেন, “হরের্নামৈৰ কেবলম্-এই ছোট্ট মন্ত্রটি 
দান করেছিলেন। আর পেলাম তার জীবন ও 

সাধন! থেকে উৎসারিত এক বাণী--শত আঘাত 

পেলেও মান্থযকে ভালবাসো ৷ এই বাণী আজকের 

হিংসায় উন্মত্ব পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রযোজ্য, 
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, সমন্তা-দীর্ণ সমাজের এক- 

মাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনা । এই বাণী চিরদিনের । 

বলা বাহুল্য চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যগুলি বিগত 

কয়েকশ বছর ধরে নীরবে মেই বাণীর গ্রচার 

করে চলেছে। 
॥ ৩ | 

জীবনের বাতায়ন থেকে একদল কবি যখন 

চৈতগ্দেবকে উপলব্ধি করছিলেন, ঠিক তখনই, 

সমসময়ে বৈষ্বীয় ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত আর- 

একদল কবি চৈত্ন্যদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে 

রচনা করছিলেন যুগাস্তকারী কিছু গান বা পদ । 

বৈষ্ণবপদাবলীর ধারায় যে-পদগুলি গৌরাঙ্গ- 
বিষয়ক পদ ও গৌরচন্জ্রিকা অতিধায় খ্যাত। 
পর চৈতন্তধুগের পদ্দাবলীতে এই ছুই ধারার গীত 
এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব সংযোজন । 

গৌরাক্ষবিষয়ক পদ্দগুলির মধ্যে দিয়ে কৰি বা 
পদকর্তী আলোকপাত করেছেন প্রীচৈতন্তের 
মানবীয় জীবনলীলার অস্তস্ভলে । নবন্বীপচন্ত্র 

গৌরাঙ্গকে, গোরা্টাকে। নিমাইকে কবি 
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আপনরসের মাধুরী মিশিয়ে মূর্ত করে তৃলেছেন। 

কৰি পরমানন্দ বড় আনন্দে, বড় বিশ্বাসে অন্তরঙ্গ 
স্থুনে বলছেন; 

'পরশমণির সাথে কি দিৰ তুলনা রে 

পরশ করিলে হয় সোনা । 

আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়। রে 

রতন হুইল কত জনা ॥ 
শচীর নন্দন বনমালী। 

এ তিন তৃবনে যার তুলনা দিবার নাই 
গোরা মোর পরাণ-পুতলি |” 

কিংবা! পদক গোবিন্দ ঘোষ নবদ্বীপবাসীদের 

প্রীণপ্রিয় মান্থষটি যখন সবকিছু ত্যাগ করে 

সন্াসের কঠিন পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন 
আকুল কে কেদে বলছেন : 

“ছেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। 

বাহু পসারিয়! গোরাচান্দেরে ফিরা ॥ 

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 

নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।" 
কৰি জানেন, বিশ্বপধিক এই প্রেমের দেবতাটি 

ঘরে ফিরে আসবেন না, তবুও গৌরাঙ্গের মানস- 
প্রতিম। অস্কনে তিনি তৃপ্ত, অক্লান্ত । 

গৌরচন্দ্রিকার পদগুলির বিষয়ও শ্রীগৌরাঙ্গ। 

কিন্ত গৌরাঙ্গবিষরক পদের সঙ্গে তার সুক্ষ 
পার্থক্য আছে। রাধাকুষ্ণবিষয়ক লীলা কীর্তনের 
প্রারস্তে সেই “পালার রসগ্যোতক যে গৌরপদ 
গীত হয়”, সেই পদগুলিই গৌরচন্দ্িকা। এই 

পদগুলির মূল অবলম্বন রাধাভাবে তর্দেকাত্ম 

কষ্ণ-ম্বরূপ চৈতন্তের ভাবসাধনা। কবি মনীষী 

চত্তীদাসের পূর্বরাগের পদে আছে শ্রীরাধিকা 
কফগ্রেমে আত্মহারা হয়ে :. 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, 

তিলে তিলে আইসে যায়। 

মণ উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 

.কদম্ব-কাননে চায় ॥' 

সাঁহত্যের আলোকে প্চৈতন্থ ৬৩৯ 

রাধাভাবিত শ্রীচৈতন্তের কৃষ্প্রেম সাধনায় ঠিক 
এই একই অবস্থার প্রতির্প দেখে ভক্ত কৰি 

লিখলেন £ 

'আু হাম কি পেখলু' নবন্ধীপ-চন্দ। 
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥ 

পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। 

খেনে খেনে ফুল বমে চলই একাস্ত ॥; 

এযুগের কৰি লিখেছিলেন, “বাঙালীর হিয়া অমিয় 

মথিয়। নিমাই ধরিল কাগা। বন্ততপক্ষে, 
গৌরাঙ্গব্ষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি পাঠ 
করলে মনে হয়, কবিপ্রাণ বাঙালীর অস্তরলোক 

থেকেই চৈতন্ের জন্ম। এই পাদগুলি বৈষ্ণব- 
পদাবলীর অন্তরক্তি। অতএব বৈষব্পদাবলীর 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এই প্দগুলির মধ্যেও বিধত। 

স্থধী সমালোচকের ভাষায়, “ছন্দে তাহার 

জঙ্গমতা, স্থুরে তাহার যৌবনের আবেগ, ভাবে 

সব্ধীবন প্রবাহ, ভাষায় বনকুস্থমের কোমলতা, 
লালিত্য এবং পৌরত । আর ব্যগুনায় লোকালয়ে 
অলৌকিক লোকের দৃরাগত প্রতিধ্বনি । মর- 
জগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলোকের সেতুবন্ধ 

“বৈষ্কবপদাবলী” | গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌর- 

চন্দ্রিকার পর্দের সম্মিলনে আমরা অনায়াসে, 

কোন্ পুণ্যফনে পেরে যাই 'গীতিময় বিগ্রহ” 

শ্রীচৈতনাদেবকে। পদ্দগুলি সমস্ত সার্থকতা 

এইখানেই । 

॥৪॥ 

আমর] এতক্ষণ বলেছি, সাহিত্যের কোন্ 
আলোকে শ্রীচৈতন্যের মহাজীবন উপ্ভতাদিত 

হয়েছে। সাহিত্যে এই বিশেষ অবতারণ! ছাড়াও 

. বাংলা-দাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চৈতন্তগ্রসঙ্গ 

উল্লিখিত হয়েছে । কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে, 

নাটকে, প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি ধর্মতত্ব 

আলোচনায় । চৈতন্য-আবির্ভাৰ অথবা চৈতন্য- 
বাণী সম্পর্কে লাহিত্যত্রষ্টাগণ তাদের রচনায় 



৬৪৩. 

প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন অকুঠভাবে, বর্ণনায় 
অথবা উপমায়, তত্ব গ্রতিষ্ঠায় অথবা রস প্রতিষ্ঠায় 

যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে_ প্রীচৈতন্যকে 
সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রত্যেকে স্মরণ করেছেন। সেই 

শত সহম্র উল্লেখের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়। 
অসম্ভব। আমরা শুধু একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও এক 
শ্রেষ্ঠ শর্টার রচন! থেকে চৈতন্তপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে 
সমাপ্তি অর্ধ্য সাজাব। 

সর্বযুগের বিচারে অন্যত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ '্রীশ্রীরাম- 

কৃষ্ণকথামৃত*-এ শ্রীচৈতন্যপ্রনঙ্গ বিভিন্ন প্রসঙ্গে, 
বিভিন্নভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্য 

থেকে মাত্র কয়েকটির চয়ন : 

ঠাকুর আজ [ ১৮৮৪, ২১শে সেপ্টেম্বর ] 
কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীল। দেখিতে 
যাইবেন |. 

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, 
বেশ্ঠারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই, 
এব অভিনয় তার। করে। 

্ীরামকষ (ভক্তদিগকে )-আমি তাদের 

মা আনন্দময়ী দেখ বো। 
“তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। 

শোলার আতা! দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন 
রা 

"অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়ীতে 
উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাদিতে 
বলিলেন, “আসল নকল এক দেখলাম ।” 

মহেন্দ্র মুখুযের কলে যাইতেছে। 

হঠাৎ ঠাকুর ভাবাৰিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
প্রেমভরে আপনা-আপনি বলিতেছেন, 

“হা কৃ! হেকৃ্| জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ 

কচ! অনরৃষ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ 1” 
আবার বলিতেছেন, “প্রাণ ছে গোবিনা, মম 

জীবন 1". 

- উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--ন৯ম সংখা 

'যাষ্টার (স্বগতঃ ) ঠাকুর সকলের মঙ্গলের 
জন্য ভাবিতেছেন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ইনিও 

কি ভক্তি শিখাইতে দেহধারণ করিয়াছেন ? 
(শ্রীত্ীরামকষ্চকথামৃত, ২য় ভাগ ) 

&ররামকফ--ঈশ্বরের উপর ভালোবাসা এলে 

একটুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম 
করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। 

মেঘ দেখলে ময়ুরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে 
পেখম ধরে নৃত্য করে। শ্রীমতীরও সেইরূপ 

হতো । মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো । 

“চৈতন্যদেব মেড়গীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন । 

শুনলেন, এ গীয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। 

অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,_কেনন! হরিনাম 

কীর্তনের সময় খোল বাজে । (এ ৩য় ভাগ) 

'শ্ররামকৃষ্ণ-__আচ্ছা তোমার এসব দেখে. 
কি বোধ হয়? 

'মণি-_ আমার বৌধ হয়,তিনজনেই এক বস্ত ! 

_ যীতুুষ্ট, চৈতন্তদেব আর আপনি-_-এক ব্যক্তি ! 

শ্রীরামকৃষ্₹--এক এক! এক বই কি। 

তিনি (ঈশ্বর ),__দেখ ছনা»_যেন এর উপর 
এমন ক'রে রয়েছে ! 

“এই বলিয়া! ঠাকুর নিজের শরীরের উপর 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন-_-যেন বল্ছেন, ঈশ্বর 
তারই শরীর ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হয়েই 

রয়েছেন ।” (এ, ৩য় ভাগ) 

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারান্দায় 

বলিয়াছেন কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, 
কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক-একবার 
বলিতেছেন-__“হা কৃষচৈতন্ত 1:"* 

“বিজয়--চৈতন্তদেব নিত্যানন্দকে বজ্পেন, 

“নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা 
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হলে লোকেয় ভালো হবে না। সকলেই আমার 

দেখাদেখি লংসার করতে চাইবে । কামিনীকাঞ্চন 
ত্যাগ করে হুরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে কেহ 

চেষ্টা করৰে ন! !” 
শ্রীরামরুষ্*__টচতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্য 

সংসার ত্যাগ করলেন। 

'সাধু-সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী- 

কাঞ্চন ত্যাগ করৰে। আবার নিলিপ্ত হলেও, 
লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে 

না। ন্যাসী- সন্াসী-_জগদ্গুরু! তাকে দেখে 

তবে তো লোকের ঠেতন্য হবে !, (এ,/৪র্ঘ ভাগ) 

কথাম্বতে তগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এবং 
কথামৃতকার শ্রীম-র ব্যাখ্যায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ কোন্ 
ব্ঞ্জনায় উন্নীত হয়েছে-_তার ব্যাখ্যা দেওয়া 

বাছল্য মান্্র। ভক্তগণের হৃদয়ে চৈতন্যগ্রসঙ্গের 

শুত্র সস আলোখানি অবলীলায় উদ্ভাসিত 

হবে। 

এবার এক শ্রেষ্ঠ অষ্টার রচনালোকে 

শ্রীাচৈতন্য। তিনি রবীন্দ্রনাথ । বুদ্ধদেব, যীশু- 
খী্ট প্রমুখ দেবমানবের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ 
বিশেষভাবে কয়েকটি রচনায় প্রণাম নিবেদন 

করেছেন। ভগবান শ্রারামকষ্ণের উদ্দেশে 

নিবেদিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতাও এপ্রসঙ্গে 

স্মরণীয়। সেই তুলনায় চেতন্দেব সম্পর্কে 
বিশেষভাবে তিনি কিছু লেখেননি। কিন্তু তার 

বিপুল রচন। সম্ভারের ইতস্তত স্থনির্দিষ্ট গ্রনঙ্গে 

চৈতন্যদেবের উল্লেখ ও চৈতন্য-আবির্ভাবের 

ব্যাখ্য।-বিশ্নেষণ আমরা পাই। ৪ জুলাই, ১৯১০ 

খীষ্টাব্ধে কাদস্দিনী দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে 

তিনি বলছেন : “এই বৈষ্বকাব্য এবং চৈতন্য- 

মঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী 

আমি অনেক বয়স পর্যস্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে 

আলোচনা করেছি। অতএব রবীন্দত্র-সাহিত্যে 

চৈতন্যপ্রসঙ্গের অবতারণা ম্বাভাবিকভাবেই 
২২ 

সাহিত্যের আলোকে প্রীচৈতন্ত ৬৪১ 

স্থান করে নিয়েছে। আমরা এখানে ছুটি মান 
গ্রসঙ্গের উল্লেখ করছি। 

এক, "শিক্ষার হেরফের” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 

চৈতন্যদেবকে দেখেছেন বাংলাভাষার বাণীবিগ্রহ- 
রূপে । মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য একটি 
মহৎ ও বিশেষ কার সম্পাদন করেছিলেন । কবির 

ভাষায় : “চতন্য বঙ্গভাষায় তাহার প্রেমাবেগ 

সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া- 

ছিলেন । 

ছুই, মধুররসের কাব্যন্থপ্ির একমাত্র প্রেরণা 

ও ডৎ্সরূপে শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্র- 

নাথ। প্পাহিত্য” গ্রস্থের এক জায়গায় তিনি 

লিখছেন : “বর্যাধতুর মতে। মানুষের সমাজে এমন 

এক-একট! সময় আসে, যখন হাওয়ার মধ্যে 

ভাবের বাম্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে । 
চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের মনেই অবস্থা 

আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে 

আর্দ্র হইয়াছিল । তাই দেশে সে-সময় যেখানে 

যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছিল, 
সকলেই সেই রসের বাম্পকে ঘন করিয়া! কত অপূর্ব 
ভাষ! এবং নৃতন ছন্দে কত প্রাচুর্ষে এবং প্রবলতায় 

তাহাকে দিকে দিকে বর্ণ করিয়াছিল ।, 

প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের দেই বিখ্যাত “বৈষ্ণব 

কবিতা*র কয়েকটি পঙ্.ক্তি স্মরণ করি : 

সত্য করে কহো৷ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, 
কোথ৷ তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, 
কোথ! তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান 

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, 

রাধিকার অশ্র-আখি পড়েছিল মনে ।'*' 

রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলত। 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 

আথি হতে ! ূ 

কার নয়ন, কার মুখ, কার আখি ?--কবির 

এই আস্তরিক অবাক-জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি 
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মুখের কথাই আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠে। তিনি শ্রীকফটৈতন্য । যিনি 'দেবতারে 

প্রিয় করেছিলেন, “প্রিয়েরে দেবতা? । 
সাহিত্যের আলোকে শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে 

আলোচনা আরও বিস্তারিত হতে পারে । আরও 

অনেক বিষয় নিয়ে শ্রদ্ধাবনত আলোচনা করা 

যেতে পারে পাতার পর পাতা। এই আলোচনার 
হুয়তো৷ শেষ টান। যাবে না৷ কোথাও । অতলাস্ত 
সাগরের মতোই এর গভীরতা ও বিস্তৃতি। 

অবিরত উগ্ি-বিভঙ্গ । অপরিমেয় চৈতন্যসা হিত্য- 
রূপ জলকল্লোলের ধ্বনি অশেষ, অনস্ত। আমর 

সেই বিপুল জলরাশি থেকে সামান্য একটু করপুটে 
তুলে নিয়ে অঞ্জলি নিবেদন করলাম । আলোচনার 

এই শেষপর্বে এসে মনে হচ্ছে আমাদের 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ_-৯ম সংখা 

আলোচনার নাম হওয়া উচিত ছিল-_চৈতন্যের 
আলোকে সাহিত্য । সাহিত্যের আলোকে 

চৈতন্য নয়। যিনি দৌলপুণিমার পুণ্যলগ্নে 
আবির্ভূত হয়ে জগৎ-সংসারকে আলোকিত 
করেছিলেন, সাহিত্যের সাধ্য কি যে, তাঁর উপরে 

আলোকসম্পাত করে! বরং তার জীবন ও 

বাণীকে গ্রহণ করে বাঙালীর সাহিত্য স্বয়ং 

আলোকিত হয়েছে। ত্বর্ণের উজ্জ্বলতা লাভ 

করেছে। 

আমর! মহাপ্রতু শ্রীরুষ্চৈতন্যের পাঁচশত 

বসর আবির্ভাবজয়ন্তীর শুভলগ্নে আমাদের 

অন্তরের শ্রন্ধ৷ ও সহত্রপ্রণাম নিব্দেন করি : 

নমো মহাবদান্যায় কষ্ঞপ্রেমগ্রদায় তে। 

কষ্ণায় কষখচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ 

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে নাক্ষাৎকার £ 
একদিনের কথা 

স্বামী পুর্ণাতআানন্দ 
রামকৃষ্ণ মিশন ইনহাস্টটযট অব- কালচারের প্রকাশন-[বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। 

'মুক্তিসজ্ঘ'-_পরবতা কালে “বেঙ্গল ভলা- 
টিয়ার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বাধিনায়ক (স্থগ্রীম 
কম্যান্ভার” ), অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের 

বিড়দা+) প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের 

নাম বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ম্মরণীয় 

হয়ে আছে। শোনা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

তীর “পথের দাবীর সব্যসাচী চরিত্রের ধারণ ও 

কল্পনা হেমচন্দত্র ঘোষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন । 

মাত্র পাঁচ বছর আগে (৩১ অক্টোবর, ১৯৮০ ) 

তিনি লোকাস্তরিত হয়েছেন। বাংলার অগ্রি- 

যুগের ইতিহামের এই অন্যতম নায়ক জীবিত- 

কালেই কিংবদস্তীর পুরুষের মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন । বাংলার বিপ্লব যুগের একটি অধ্যায়ে 

তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের রীতিমত ত্রাসের 
কারণ। দেশের জন্য বহুবার কারাবাস, বন্থ 

নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তিনি। সেই 

দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত মানুষটিকে দেখবার, 

তার সঙ্গে কথা বলবার প্রথম স্যোগ আমার 

হয়েছিল ১৯৭৮-এর ২৬ মার্চ। প্রথম সাক্ষাতের 

পর আরও চারদিন আমাদের দেখা হয়েছিল । 

শেষ সাক্ষাৎ করেছিলাম ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। 

রোমাঞ্চকর আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী । 

স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে লেখ! বিভিন্ন বই থেকে 

তার সম্বন্ধে আগেই অনেক কথ! জানতাম । 
ভূপেন্্নাথ দত্তের “স্বামী বিবেকানন্দ : পেট্রিয়ট- 

প্রফেট” এবং ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 
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“ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব গ্রন্থ এবং অন্তান্য নানা 
কুজ্রে জেনেছিলাম যে, হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তীর 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী স্বামী বিবেকানন্দের 
দ্বারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের ব্রতে প্রত্যক্ষ 
ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তীঁকে দেখার 
আগ্রহ বহুদিন ধরেই মনে ছিল । আর সেই আগ্র- 
হের প্রধান কারণ হল : (১) স্বামীজীকে দেখেছেন, 
তার সান্নিধ্যে এসেছেন এমন একজন মানুষকে 
দেখব যিনি নাকি স্বামীজীরই বাণীতে অন্গপ্রাণিত 
হয়ে দেশের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন । ত্বার মুখে 

স্বামীজী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ গুনব এবং (২) ভারত- 

বধের জাতীয় জাগরণে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে 

ত্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে একজন প্রবীণতম এবং 

শীর্ঘস্থানীয় মুক্তিসংগ্রামী হিসেবে তাঁর এবং সাধারণ 
ভাবে মুক্তিসংগ্রামীর্দের কি ধারণ তা জানব। 

প্রথম সাক্ষাতের দিনেই তার কাছে আমার 

আমার উদ্দেশ্টটি জানালাম । আলোচনার 
বিষয় স্বামীজী হওয়াতে তিনি খুব আননোর সঙ্গে 

আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন । সেই অন্থসারে 
আমি সবস্থদ্ধ পাঁচদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে- 

ছিলাঙ্। তীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিভিন্ন 

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : একদিনের কথা ৬৪৩ 

দিনে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার একটি 

স্ীর্ঘ লিখিত প্রতিবেদন তাঁর অনুমোদনের জন্য 
তার কাছে পাঠিয়েছিলাম ২ মে, ১৯৭৮। এ 
ব্যাপারে তাকে প্রয়োজনীয় অনুরোধ জানিয়ে 
এসেছিলাম আমাদের শেষ সাক্ষাতের দিন 

অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮। স্থখের বিষয়, তার 

সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সেই স্থদীর্ঘ প্রতি- 
বেদনটি তিনি অনুমোদন করেছিলেন, যা এখন 

আমি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছি। প্রতিবেদনে 

তার অন্ুমতিস্চক স্বাক্ষরের তারিখ ৬ মে, 
ত 

১৯৭৮। আমার আর-একটি অনুরোধের ফল- 
শ্রতি হিসেবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের শেষদিন 
অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল পেয়েছিলাম তাঁর স্বাক্ষরিত 
€ তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৯৭৮ ) “স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম” শিরোনামে 
তার একটি পৃথক প্রবন্ধ । 

প্রথম দিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম : ম্বামী- 
জীকে যখন আপনি দেখেন তখন আপনার বয়স 
কত ছিল? উত্তরে হেমচন্দ্র বললেন : “আঠারো - 
উনিশ বছর । আমার জন্ম ১৮৮২ কিংবা ১৮৮৩ 

খী্টাবে। ঠিক কোন গ্রীষ্টাবটা সে নিয়ে একটা 



৬৪৪ 

সন্দেহে আছে। তবে এ"ছুটিরই কোন একটা 

হবে। অর্থাৎ আমি এখন ৯৫1৯৬ বছরের বৃদ্ধ ।” 

সথতরাং আমি যখন তাঁকে দেখলাম তখন 

তিনি শত বৎসরের প্রান্ত-সীমায় উপনীত-_তীর 

নিজের কথায় “৯৫1৯৬ বছরের বৃদ্ধ” । কিন্তু দেখে 

আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, প্রায় একটা গোটা 

শতাবীর পুরানো দেহটা বয়সের ধর্মে কিছুটা 
জীর্ণ এবং অপটু হলেও তার মন তখনও যুবকের 

; মতো সতেজ, স্মৃতিশক্তি তখনও অদ্ভুত প্রথর এবং 
কগন্বরের দৃঢ়তা এবং তেজস্থিতায় তিনি তখনও 
একটি খন্জু এবং শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। তার কাছে 

বসে সেটি অন্থুভব না৷ করে পারছিলাম না। 
জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে বলতে 
গিয়ে ২৬ এপ্রিল প্রপক্গক্রমে তিনি ভারতীয় 
রাজনীতির এক বিখ্যাত জাতীয় নেতার 

ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। 
এই প্রসঙ্গে তার মতের সমর্থনে হেমচন্ত্র এক 
বিখাত ইংরেজ এতিহাসিকের লেখা একটি 

বই থেকে তার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন এবং 
তার নিজের সংগ্রহ থেকে বইটি আমাকে 

তৎক্ষণাৎ দিয়ে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ 
করে তা মিলিয়ে নিতে বলেন। বিস্ময়ের 

সঙ্গে দেখছিলাম, তাঁর স্তি অনাধারণভাবে 
নিখুত। হেমচন্দ্র তারপর বললেন ; “ইংরেজ 

রাজশক্তি ভারতবানীকে নৈতিক, মানসিক, 

বৌদ্ধিক সকল দিক দিয়ে চিরকালের জন্যে 
পরাধীন করে রাখার যে স্বদবপ্রসারী গভীর 
ষড়যন্ত্র করেছিল তা স্বামীজীই সর্বপ্রথম বুঝতে 

পেরেছিলেন এবং জাতিকে সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের 
বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন |” লক্ষ্য করে- 

ছিলাম, এই বয়সেও হেমচন্ত্র দেশের সাম্প্রতিক 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক গতি-প্রকৃতি 
সম্পর্কে তীক্ষভাৰে মচেতন। শুনলাম যে, 

এখনও রোজ পড়াঙ্ডনা করেন। গুঁর পাশেই 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ বর্ধ--১৯ষ সংখা! 

দেখলাম বই-এর স্তুপ। হালকা! স্বাদের বই 

একটাও নজরে পড়ল না। অন্যান্য অনেক 

বই-এর মধ্যে আমার চোখে পড়ল এরকম 
কয়েকখানা বই-এর নাম উল্লেখ করছি; ডঃ 
রমেশচন্্র মজুযদারের “হি্ত্রী অব্ দি ফীডম 
মুভমেন্ট ইন ইত্ডিয়া”, মাইকেল এডওয়ার্ডস -এর 

“দি লাস্ট ইয়ার অব্ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া” 
নিবেদিতার “দি মাস্টার আজ আই স হিম”, 
ভপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়ের “ভারতে সশস্ত 

বিপ্লব”, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “স্বামী বিবেকানন্ : 

পেট্রিঘ়ট-প্রফেট”, আর, জি. প্রধানের “ইত্িয়াস 

স্টাগল ফর স্বরাজ”, মোহিতলাল মঙ্গুযদারের 

: "বীর মঙ্ন্যাপী বিবেকানন্দ” ও “জয়তু নেতাজী”, 
রোম রোলশার প্রীরামকৃষ ও স্বামী বিবেকা- 

নন্দের জীবনীদ্বয় এবং স্বামী গন্ভীরানন্দের “শ্রীম। 

সারদাদেবী”। 

যে-কর্দিন হেমচন্দ্রের কাছে গিয়েছি গ্রত্যেক- 

দিনই দেখেছি শ্বামীজীর কথা বলতে গেলেই 

বারবার তার চোথ মুখ উজ্জল হয়ে 

তার বার্ধক্জীর্ণ দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একটা 

বলিষ্ঠ পৌরুষের আভায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 

তখন ভাবছিলাম, কী বিরাট শক্তিধর তাহলে 

ছিলেন সেই পুরুষকেশরী ধাঁর শুধুমাত্র নামের 

উচ্চারণে, প্রায় আশী বছর আগে অল্প কয়েক- 

দিনের জন্যে ধার সাঙ্লিধ্যে আসার, কথ। শোনার 

স্বতি রোমস্থনে এই পঞ্চনবতিপর বৃদ্ধ বিপ্লবী 

নায়ক এখনও প্রচণ্ডভাবে উদ্দীণ্ড হয়ে ওঠেন। 
যেন অন্য এক মানুষ হয়ে যান। 

১৪ 

প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন (২৬ মার্চ 

১৯৭৮) হেমচন্দ্রকে জিজঞানা করেছিলাম : 

স্বামীজীকে আপনি কবে দেখেছিলেন? 
হেমচন্দ্র বলেছিলেন ;: “১৯০১ খ্রীষটাবের মার্চ 

মানের ১৭ তারিখ। ম্বামীদী সেদিন প্রথম 
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ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেদিনই তীকে দর্শন 

করার সৌতাগ্য আমার হয়েছিল। বস্তুতঃ 

স্বামীজী যে মুহূর্তে ঢাকা রেল-স্টেশনের প্র্যাট- 

ফরমে নামলেন তখনই আমি তাকে দেখেছি। 

স্বামীজীকে দর্শন করার জন্তে সেদিন স্টেশনে 

অসংখ্য ম্বান্থষের ভিড় হয়েছিল। যে-কয়জন 
ভাগ্যবান স্বেচ্ছায়েবক স্বামীজী এবং তীর সঙ্গে 

আর ধার! এসেছিলেন তীর্দের দেই বিরাট 

উৎসাহী জনতার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে “কর্তন, 

করে ঘিরে স্টেশনের বাইরে তাদের জন্তে 

অপেক্ষারত ছুটি সদৃশ্য সাজানো ঘোড়ার গাঁড়ির 
কাছে নিয়ে গিয়েছিল, আমি ছিলাম তাদেরই 

অন্ততম। ম্বামীজীর ট্রেন স্টেশনে পৌছানোর 
অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এত ভিড় হয়েছিল 

যে, সকলের দয আটকে যাবার যোগাড় 

হয়েছিল । আর তাকে নিয়ে ট্রেন যখন স্টেশনে 

এসে পেছাল তখন স্টেশন ছাপিয়ে গেল 
মান্গষের ভিড়। ম্বামীজীকে স্বাগত-অভ্যর্থনা 
জানাতে সেদিন ঢাকার লমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির] 
স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তার সম্মানে এক 
বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। অত 
প্রকাণ্ড এবং অত ম্বতঃস্ফ শোভাযাত্রা ঢাকার 
মান্য তার আগে কখনও দেখেছিল বলে মনে 
হয় না। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, ধনী- 
দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সন্্ান্ত-অনভ্ান্ত--সকলেই সেই 
শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সকলের 
উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল যুবকদের, 
বিশেষ করে ছাত্রদের উৎ্পাহ-উদ্দীপনা । দলে 
দলে অসংখা ছাত্র এ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে- 
ছিল। সে-দৃশ্ত আমার চোখের সামনে আজও 
যেন ভাসছে । বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপূর্ব 
দৃশ্ত। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কিন্তু একটি 

বিপ্লবী নায়ক হ্মচন্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : একদিনের কথ। ৬৪৫ 

অনাধারণ ঘটনার কথ মনে পড়ছে । শোভা- 

যাত্রায় যে-সব ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তারা এবং 
অন্তানার! বারবার পরমহংসদেবের নামে জয়ধ্বনি 

দিচ্ছিল। কিন্তু একবার ছাত্রর! শ্বামীজীর নাষে 

জয়ধ্বনি দেয়। মাত্র একবারই । কিন্তু যেই 

মাত্র শোভাযাত্রা থেকে সমস্বরে তার নামে জয়- 

ধ্বনি দেওয়। হল তৎক্ষণাৎ স্বামীজী তার প্রতিবাদ 

করলেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করতে নিষেধ 

করলেন। গভীর আবেগের সঙ্গে শ্বামীজী বলে- 

ছিলেন £ “আমি পরমহংসদেবের দাসাছদাস। 

জয়ধ্বনি যদি আপনার! দিতে চান শুধু তার 

নামেই জয়ধ্বনি দিন | বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের 

গুরুতক্তি এবং বিনয়ের দৃষ্টান্তে সবাই তখন একে- 

বারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল ।১ 
“অন্যান্য অসংখ্য যুবক ও বয়স্ক দর্শনার্থীর 

মতো আমি এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রোজই 
স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করতে ঢাকায় 

স্বামীজীর বাসস্থান ফরালগঞ্জে মোহিনীবাবুর 
(মোহিনীমোহন দীসের ) 'বাড়িতে যেতাম। 
পরয় আগ্রহে তাঁর কথা শুনতাম। এইভাবে 
আমি এবং আমার বন্ধুর স্বামীজীর শিষুদের, 
বিশেষ করে গুপ্ত মহারাজের (স্বামী স্দানন্দের ) 
নজরে পড়ি এবং তাদের ন্েহচ্ছায়ায় আনতে 
সমর্থ হই। স্বামীজী এবং তার শিষ্যরা ঢাকা এবং 
ঢাকার কাছাকাছি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ স্বান দেখতে 
গিয়েছেন আমি সর্বত্রই তাদের সঙ্গে গিয়েছি। 
ঠাকুরের ভক্ত নাগমশায়ের জন্মস্থান দেওভোগেও 
আমি স্বামীজীর সঙ্গে গিয়েছি। বলা বাহুল্য, 
ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্তুলপ্রাঙ্গণে 
স্বামীজী ইংরেজীতে যে ছুটি ব্তৃত। দিয়েছিলেন 
-_তাও আমি শুনেছি । ক্থতরাং অসংখ্য মান্থষের 
সঙ্গে স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মিতা এবং তাঁর নেই 

৯ জ্যামীজী বখন পাশ্চাত্য থেকে এসে ধলফাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিয়'লদহ প্টেশন থেকে তাঁকে 

শোভাবাপা সহ$ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় শোভাযাঘায় অংশগ্রহণকারণরা স্যামীজীর নামে জয়ধ্বান দেম। 
গাজজ” সঙ্গে সঙ্গে ভার প্রাঁতবা করেন এবং বলেন, একান্তই বাঁদ জয়ধ্যান দিতে হয়, তবে তা দিন শ্রীয়ামফষের 

সাথষে। অধ্যাপক জাগোপাল বচ্দে]পাধ্যায় ছিলেন শোভাবারণদের অনাতম । তিনিই এই কথা দ্বাদশ লোকেম্বয়া- 

নঙ্গজনক জামিয়েছিলেদ। 



উদ্বোধন 

আশ্চর্য কণম্বর শোনার মৌভাগয আমাদেরও 
হয়েছিল-_যার দ্বারা পাশ্চাত্যের মান্থষকে তিনি 
মুগ্ধ করেছিলেন_-জয় করেছিলেন। অবশ্ঠ তখন 
্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা পুরোপুরি বোঝা 
আমাদের মতো অল্পবয়মী ছেলেদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। কিন্ত তাতে কিছু যায় আষেনি 
আমাদের । কারণ আমার ম্পষ্ট মনে আছে যে, 
তার বন্তৃতার আগুন এবং বিচ্ছুরিত শক্তিতরঙ্গ 
আমাদের সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করে দিয়েছিল। 
পরবতাঁ জীবনে আমি ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ 
ৰাগ্দীনেতার বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু স্বামীজীর 
সঙ্গে বাগী হিসেবে তাদের কারুরই তুলনা হয় 
না। ম্বামীজীর কি বীর্ধময় দৃপ্ত তঙ্গী, কি তার. 
রাজোচিত অপূর্ব পৌরুষময় চেহারা | বক্তৃতার 
সময় শ্রোতাদের মনগুলোকে যেন তিনি তাঁর 
হাতের সুঠোৌর মধ্যে ধরে রাখতেন। শ্রোতারা 
যেন মন্্মুঞ্ধ হয়ে তার কথা শ্তনত। আর ইংরেজী 
ভাষার উপর কি তার অসাধারণ দক্ষতা ! কি 
অনবদ্য সাবলীল এবং শ্বচ্ছন্দভাবে তিনি অনর্গল 
বলতে পারতেন ইংরেজী! আর যখন বলতেন 
তখন কত শক্তিময় হয়ে উঠত সেই ভাষা ! আর 

সবার উপরে ছিল তার সেই অপূর্ব মাধুর্ধময় 
কম্বর এবং তার বিরাট উজ্জর্গ ছুটি চোখ। 
মাহষের তো দুরের কথা, দেবতারও ছুর্লভ বোধ 

হয় এরকম অপূর্ব চোখ । আজ থেকে প্রায় আশী 
বছর আগে আমি স্বামীজীকে দেখেছি, তার 
বক্তৃতা শুনেছি। কিন্ত আজও সেই অপূর্ব চোখ 
ছুটিকে আমি ভুলতে পারিনি। আর তার 
সেই স্বর্গীয় কম্বর যেন আজও আমার কানে 

বাজছে। জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে 
আমি এসেছি। তাদের মধ্যে ছু-চারজনই মাত্র 
আমার মনে স্থায়ী কোন দাগ রেখেছেন। আজ 
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখছি যে, একমাত্ত 

 শ্বামীজীই আমার মনে যে-দাগ রেখেছিলেন তাই 
আমার সত্তার গভীরে অন্ধপ্রবিই হয়ে রয়েছে।” 

[৮৭তম বধ--৯ম সংখ্যা 

আমি : আচ্ছা, যে-সব বিখ্যাত ভারতীয় 

বাগ্মীনেতার বন্তৃতা আপনি শুনেছেন তীদের 

সঙ্গে বাগী হিসেবে স্বামীজীর বিশিষ্টতা৷ কোন্ 
হিসেবে, আপনার মনে হয়? 

হেমচন্দ্র ঘোষ : “দেখুন, স্বামীজীর বক্তৃত 

যখন আমি শুনেছি তখন আমার অল্প বয়ম। 

সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এঁভাবে বিচার করার 

শক্তি তখন আমার কম ছিল। আর অন্যান্যদের 
বক্তৃতা যখন শুনেছি তখন আমার বয়স বেশি । 

ক্ৃতরাং মূল্যায়নের ক্ষমতাও বেশি । তবে যত- 
দুর আমার মনে হয়, আকর্ষণীয় চেহারা এবং 
অপূর্ব কণ্ম্বর ছাড়াও স্বামীজীর মধ্যে এমন একটা 
অতিরিক্ত কিছু শক্তি ছিল যা! অন্যান্যদের মধ্যে 

ছিল না। আর সেই শক্তিটি হল, আমার 

বিবেচনায়, স্বামীজীর “ইনার ফোরস্' অথবা যাঁকে 

বল! যায়, “দি ফোরস্ অব্ হিজ. ডিভাইন্ ইন্স্- 

পিরেশন'--যেটাই কিন! শবের আকারে গ্রচণ্ড 

স্রোতের মতো তাঁর ক থেকে বেরিয়ে আসত 
এবং শ্রোতাদের মনের উপর প্রবল গতিতে এসে 

আছড়ে পড়ত আর তাদের একেবারে ভালিয়ে 

নিয়ে পৌছে দিত চেতনার এক গভীরতম স্তরে | 

তাই স্বামীজী যখন বন্ৃতা করতেন শ্রোতাদের 

কাছে, ভাষা তখন কোনরকম বাধা হয়ে দাড়াতে 

পারত না। তাঁর কথার আবেদন ছিল এত 

অনিবার্ধ এবং এত অব্যর্থ । একথা আমার নিজের 

অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামীজী যখন বক্তৃতা 

করতেন তখন ত৷ ছিল তাঁর অন্তরের অনুভূত 
আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ । যে-ভাবনাকে, যে- 
চিন্তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাই স্বতঃস্চুর্ত- 

ভাবে তীর ক দিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে উৎসারিত 
হত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এরকমটি ছিল না। 

প্বাই হোক, আমি আগেই বলেছি যে, 
স্বামীজী ঢাকায় থাক। কালে তাঁকে প্রত্যেকদিনই 
আমি দর্শন করেছি এবং নানাভাবে সে স্থযোগ 
আমার হয়েছিল। কিন্তু যদিও ত্বামীজীকে তীর 
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ঢাকায় আসার প্রথম দিনেই আমি দর্শন করে- 
ছিলায় তবু আমি মনে করি, তাঁকে সত্যিকারের 

প্রথম এবং প্ররুত" দর্শন আমি করেছিলাম 

স্বামীভীর ঢাকা থেকে চলে যাবার ছু-একদিন 
আগে।* যে-কারণে এ দিনটিকে আমার 

স্বামীজীকে “প্রথম” এবং প্রকৃত” দর্শনের দিন 

বলছি তা হল এই : এ দিনই স্বামীজীর সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠভাবে এবং একাস্তে দেখা করার ছূর্লভ 
সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ দিন এবং তার 

পরের দিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার এঁ সাক্ষাতের 

ফলে আমি জীবনে এক নতুন আলোকের সন্ধান 

পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের গতিপথকে 
নির্ধারিত করে দিয়েছিল। অবশ্য এ ছূর্লভ 

দর্শনের এবং তার আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা 

লাভের সৌতাগ্য শুধু আমার একারই হয়নি। 
আমার সঙ্গে এ ছুদিনই ছিল আমার “বাছাইকরা, 

' কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যেমন শ্রীশচন্দ্র পাল, 

আলিমুদ্দিন আমে প্রভৃতি । সবন্থদ্ধ আমরা 

ছিলাম দশ-বারোজন। তাদের মধ্যে একমাত্র 
আমি ছাড়া আর সকলেই আজ পরলোকের 
বাসিন্দ।। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 

যে, আমাদের এ দলের প্রত্যেকেই পরবত্তা 

কালে হয়েছিল এক-একজন দুরধর্ধয মুক্তি- 

সংগ্রামী । যুগনায়কের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকার 
তাই শুধু আমারই জীবনের ভবিস্তৎ যাত্রীপথকে 
উন্মুক্ত করে দেয়নি, আমাদের সেই বন্ধুগোষ্ঠীর 
সকলেরই করেছিল । আমাদের সকলের কাছেই 
সেই সাক্ষাৎকার যেন একটা নতুন দিগন্ত খুলে 
দিয়েছিল । তখন থেকেই প্ররুতপক্ষে আমি 
এবং আমার বন্ধুরা সবাই দেশের মুক্তির জন্যে 
নিজেদের উৎসর্গ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম । 
১৯০৫ গ্রী্াকে আমর! কয়েকজন ঢাকায় 'মুক্তি- 
সজ্ঘ,। গঠন করেছিলাম যা পরে “বেঙ্গল 

বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ! একদিনের কথ ৩৪৭ 

ভলাট্টিয়ার্স-এ রূপান্তরিত হয় আরও বৃহৎ 

আকারে ব্যাপক কর্ষস্থচী ও পরিকল্পনার 

ভিত্তিতে । স্থৃতরাং 'মুক্তিসজ্ঘ” অথবা! পরবর্তী 

কালের “বেঙ্গল ভলাটিয়ার্ন-এর প্রকৃত অর্থে 

জন্মলাভ হয়েছিল তখনই যখন ম্বামীজীর সঙ্গে 
একাত্ত সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমর! 
পেয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্ষে আমাদের এ 

সাক্ষাতের আগে আমর। ছিলাম বন্ধু-_ফ্রেগুস্ঃ। 

আর তার পর থেকে আমরা হলাম একই আদর্শে 

বিশ্বাসী ও একই উদ্দেশ্তে উৎমগিত মরমীন্ুহবদ্ 
--কম্রেভস-ইন্-ফেইথ”। স্বামীজীর প্রেরণা 

আমাদের প্রত্যেককে একটি অখণ্ড এবং অচ্ছেছ্চ 

বন্ধনস্থত্রে চিরকালের জন্তে বেধে দিয়েছিল। 

“এই প্রসঙ্গে ্বভাবতই আমার মনে আসছে 

স্বামীজীর প্রিয় শিন্ঠ শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহারাজের 
কথা। গুপ্ত মহারাজ আমাদের বলতেন যে, 

তিনি হলেন “ম্বামীজীর বান্দা” ৷ গ্রপ্ত মহারাজই 

আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে এভাবে সাক্ষাতের 

ব্যবস্থা করে দিঁয়েছিলেন। আমাদের জীবনের 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি তার জন্যেই ঘট! সম্ভব 
হয়েছিল। সেই মহাপ্রাণ, নদানন্দময় এবং বীর্ধ- 

বান তেজন্বী সন্ন্যাসীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ- 

তাঁর সীমা নেই। চরিত্র এবং প্রকৃতিতে গুরুর 

দেওয়৷ “সদানন্দ' নামটি তার ক্ষেত্রে হয়েছিল 
সম্পূর্ণ মার্থক। সিস্টার নিবেদিত! যেমন ছিলেন 
আত্মনিবেধনের জীবন্ত প্রতিমা, স্বামী সদানন্দও 

তেমনি ছিলেন তাঁর নামের জীবন্তবিগ্রহ। 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে সিস্টার নিবেদিতাকেও দেখা 
এবং তার প্রচুর স্সেহ-ভালবাস। লাভ করার 
সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমার মনে হয়, 
স্বামীজী ভারতের কল্যাণের জন্য যেমন প্রাণ 
চাইতেন, সিস্টার নিবেদিতা এবং গুগ্ত মহারাজ 
ছিলেন তারই জলন্ত আদর্শ । যাই হোক, আমি 

ই ১৯০১ প্রাঙ্টাব্দে & এাগ্রল স্বামণজা চল্দ্ূনাথ তথ" দশ+নে যান। সেখান থেকে গৌহাটি হয়ে বান 

কামাথ্যা । “এজ্যামীজণর ঢাকা থেকে চলে ষাবার দ:-একাঁদদন আগে” হলে তারখাঁট হওয়া উচিত সম্ভবতঃ 
৩ আপ্রল। 
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বলছিলাম, ন্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই বিশেষ 

সাক্ষাতের হ্যোগ করে দেওয়ার জন্তে গুপ্ত 

মহারাজের কাছে আমাদের কৃতজতার কথা । 

আর স্বামীজীর করুণার কথা কি বলব! তার 

শরীরের অবস্থ। তখন বিশে ভাল ছিল না এবং 

সারাদিন সব সময় তাঁর কাছে অসংখ্য দর্শন- 

গ্রার্থার ভিড় লেগেছিল। কিন্তু তা সত্বেও তিনি 
পর পর ছুরদিন আলাদাভাবে আমাদের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে 
আমাদের সঙ্গে পরম স্সেহে কথা বলেছেন। 

আমর] শুনেছিলাম যে, ভারতবর্ষের কত বাজী- 

মহারাজা, আমেরিকা-ইংলগ্ডের কত গণামান্তা, 

সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি স্বামীজীকে দর্শনের 

জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন এবং তার দর্শন 

পেলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন । ঢাকাতেও 

আমর! নিজের চোখেই দেখেছিলাম শহরের 

উকিল, কলেজের অধ্যাপক, বহু সন্ত্াস্ত মানুষ) 
স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা এবং কলেজের ছাজ্ররা 

কিভাবে রোজ দলে দলে ম্বামীজীকে দর্শন 

করার জন্যে, তাঁর কথ! শোনার জন্যে মোহিনী- 

বাবুর বাড়িতে আসতে! । এ-সব জেনে এবং 

দেখেও আমর] তার সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা 

করার আকাজ্ষা। করেছিলাম । আর আশ্চ্ধ, 

তিনিও কয়েকটা অর্বাচীন বালখিল্যের আবদার 

অন্থমোদন করলেন ! শ্তধু অনুমোদন করলেন 

তাই নয়, তিনি এমন অন্তরঙ্গতাবে আমাদের 

সঙ্গে কথ৷ বললেন, এমন আগ্রহের সঙ্গে বললেন 

যে, আমাদের তখন মনে হয়েছিল যেন আমর! 

তার বাণীকে বরূপদান করতে পারব, তার আশা 

পূর্ণ করতে পারব! স্বামীজীর কথার বিশেষস্বই 
হুল এই যে, একজন যত নগণ্য এবং তুচ্ছ হোক 

ন| কেন স্বামীজীর কথা তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড 

আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণ! সঞ্চারিত করে দেয়। 

স্থুতরাং স্বামীজীর নিজের মুখ থেকে যখন আমর! 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--৯ম সংখা 

তার বথা সাক্ষাৎভাবে শুনেছিলাম তখন 

আমাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা 

সহজেই অঙ্গুমেয়। যাঁই হোক, এটা এখনও 
আমার কাছে মাঝে মাঝে একটা রহ বলে মনে 

হয় যে, কেন, কি জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ 

আমাদের জন্যে এতখানি করলেন? কারণ, 

আমি তো জানি, স্বামীজীর সেই দুর্লভ অনুগ্রহ 
পাওয়ার কোন যোগ্যতাই আমাদের ছিল না। 

তবে এ পর্যন্ত তার সম্পর্কে যা! পড়েছি ব৷ জেনেছি 
তাতে আমার মনে হয় যে, ভারতের জন্তে তার 

অপরিসীম উদ্বেগ এবং দেশের তরুণ ও যুবকদের 

উপর তাঁর বিরাট আশা-যার্দের তিনি উখিত 
ও জাগ্রত দেখতে চেয়েছিলেন--এর একমান্ত্র 

ব্যাখ্যা। আর আমরা যতই অযোগ্য হই না 
কেন এটা তে ঘটন। যে বিবেকানন্দ নামক সেই 

বিরাট আগুনের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম ক্ফুলিঙ্গ ছিটকে 
এসে আমাদের সততায় প্রবেশ করেছিল। এবং 

সেই মহা-আগুনের অনুমান্্ও যদি কারোর মধ্যে 

কোনভাবে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা 

কখনই নিক্ষিয় হয়ে থাকতে পারবে না। সে 

ব্যক্তি ঘেই তপ্রিক্ফুলিঙ্গের ক্রিয়। সম্পর্কে অবহিত 

হোন বানা হোন, একদিন না একদিন দেখা 

যাবেই যে, সেই ক্ষুদ্রতম অগিস্ফৃলিঙ্গটি ক্রমশ 
বিস্তৃত হুতে হতে তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে 

ফেলেছে । আর ঠিক তাই হয়েছে আমাদের 
ক্ষেত্রে। ভারতের স্বাধীনতা যার৷ ছিনিয়ে 

নিয়েছিল 'মুক্তিজ্ঘ অথবা “বেঙ্গল ভলাটিয়ার্ম 
যদি ভারত থেকে তাদের দুর করে দেওয়ার 

ব্যাপারে সামান্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে৷ 

তবে তার মূলে ছিল মেই বিরাট আগুন থেকে 
ছিটকে আসা কয়েকট। অগ্রিস্ফুলিঙ্গ যেগুলি এক- 

দিন গুঁটিকয় কিশোর এবং তরুণের বুকের মধ] 
প্রবেশ করেছিল এবং ঘেগুলিই নিঃসন্দেহে 

পরবতী কালে তারের অকুতোভয়ে মুক্তি; 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

সুঃদাহসিক অভিযানে ব্রতী করেছিল। বিপ্রব- 

পথের সেই অভিযাত্রীদের ভবিষ্যৎ স্বামীজী 
নিশ্চয় তখনই প্রত্াক্ষ করেছিলেন । শুধু প্রত্যক্ষই 
করেননি) তারা যখন তার পপ্রাস্তে বসেছিল 

সেই ক্ষণগুলিতে তিমি যেন নিজের হাতে তাদের 

ললাট-লিপি লিখে তাদের ভবিষ্যৎকে নির্মাণ 

করেছিলেন। বাস্তবিক সেই মুহূর্তগুলি ছিল 

আমাদের কাছে “মোমেণ্টস্ অব্ ইপিফ্যানি+_- 

আমাদের জীবনে এক পরম আবির্ভাবের মুহূর্ত । 

“স্বামীজীর মাকেও আমর! দেখেছি । তিনিও 

ঢাকাতে এসেছিলেন স্বামীজীর ঢাকাতে আসার 

ক'দিন বাদে । তিনি অবশ্ত ঢাকাতে ছিলেন না। 

ছিলেন নারায়ণগঞ্জে_-ঢাক। থেকে মাইল আঞ্টেক 

দুরে । একালের শঙ্করাচার্ধকে যিনি ভারতবর্কে 

উপহার দিয়েছিলেন সেই মহীয়লী নারীর চরণ 

স্পর্শ করে আমরা কতার্থ হয়েছিলাম। সেদিন 

ছিল আমাদের জীবনের আর একটি ম্মরণীয় দিন 
যেদিন স্বামীজী ও তার মাকে আমর! নারায়ণ- 

গঞ্জে একত্র দেখেছিলাম । তাঁকে দেখে আমাদের 

মনে হয়েছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ-ই 
স্বামীজীর ম! হতে পারতেন ন!। 

“প্রায় দীর্ঘ আশী বছর আগে স্বামীজীকে 

আমর দেখেছিলাম। কিন্তু তার স্থতি আজও 

আমার মনে অল্লান হয়ে রয়েছে । তা আমার 

কাছে গতকালের ঘটনার মতো! ম্পষ্ট। মাঝে 

মাঝে সে-সব কথা আমার স্তবতিতে ঝলসে ওঠে । 

এই স্থৃতিই মামার জীবনের শেষ দিনগুলির শক্তি 

ও তৃপ্তির উৎস। পিছনে ফেলে আসা আমার 

দীর্ঘ জীবনের দিকে চেয়ে দেখি। ছোট-বড় 

নানা ঘটনা স্ত্বিতে এসে প্রায়ই ভিড় করে। 
কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সেই সাক্ষাতের 

মুহুত্তগুগিই রোমস্থন করে সবচেয়ে বেশি আননা 

পাই আমি। কি এক পুরুষপিংহ যে ভারতবর্ষে 

জন্মেছিলেন ভারতবাসী কি এখনও তা বুঝেছে ?” 
৩ 
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ছেমচন্দ্র তীর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে 

তাঁর সাক্ষাতের স্থৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন : 
প্বীর আঙ্নযাসীর কাছে আমর! গিয়েছিলাম 

আমাদের পথনির্দেশ চাইতে । সারা ভারতবর্ষে 

তিনিই তখন সবচেয়ে আলোড়নকারী বাজিত্ব। 

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু, মুক্তির 
চৈতন্তদাতা। তীর সঙ্গে সাক্ষাতের সেই দিনটি 
আমাদের জীবনের একটি মাহেন্্রক্ষণ। সেদিন 
স্বামীজী পরম শ্সেহে কাছে বসিয়ে আমাদের 
সঙ্গে অনেকক্ষণ কথ! বলেছিলেন । ক্ষান্্রতেজের 
জনন্ত মুতি, বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ 
সাঙ্নিধ্যে বসে, তার মুখ থেকে সরালরি অগ্নিবাণী 
শুনছি--একথ! স্মরণ করলে এখনও সার! শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেদিন সেই পুরুষ- 
সিংহের মুখ থেকে নির্গত বীরবাণী আমাদের 
দেহ-মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সেতো 
শুধু বাণী নয়_মন্ত্র, যা অন্তরের স্বপ্ত শক্তিকে 
উদ্বোধিত করে ।-*ম্বামীজীর মধ্যে আমরা 
দেখেছিলাম প্রচণ্ড দেশপ্রেমের প্রকাশ | ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমি মনে করি, আমার দেশপ্রেমের প্রকৃত 
শিক্ষা তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া। তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে বুঝেছিলাম দেশের প্রতি 
ভালবাস। কাকে বলে। ভারতবর্ষের প্রত 

জাগরণ এনেছিলেন তিনিই ।৮ 

হেমচন্দ্রের কাছ থেকে সেদিন যখন বিদায় 
নিলাম তখন তিনি বললেন : “আবার আদবেন । 
আপনাদের সঙ্গে কথা বললে আনন্দ পাই। 
আপনার। স্বামীজীকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছেন, 
আমরাও তাঁর ভালবাসার টানেই ঘর ছেড়েছিলাম 
একদিন । সংসার, স্বজন, ভবিস্তৎ সব ভাবন। 
তখন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এক ভাবনা 
ছিল আমাদের কি করে দেশকে স্বাধীন করব। 
মে ভাবনার বীজ, পে ব্বপ্নের নেশ! স্বামীজীই 
আমাদের চেতনায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ।” হেম- 
চন্ত্রকে কথ! দিয়েছিলাম আবার আসব। শুনে 
তার চোখ ছুটে! মনে হল চিক চিক করে উঠল 
খুশিতে । আবার স্বামীজীর প্রনঙ্গে আলোচন। 
করতে পারবেন বলেই কি? ঠিক তাই। নিজেই 
তার উত্তর দিলেন : “আবার স্বারীজীর কথা 
হবে--যা আমার আত্মার আনন্দ ।+ 



বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাঁবন। 
অধ্যাপক আবুল হাসনাত 

বহরমপুর কলেজে ইংরেজন ?বভাগের অধ্যাপক । 

ভারতবধের সনাতন এঁতিহ্ের মহান ব্যাখ্যাতা৷ 
স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম-সম্পর্কে কিরূপ ধারণ! 

পোষণ করতেন এবং ইসলাম-ধর্ম ও তার 

আদর্শের প্রতি তার কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, 

ছিধা-দীর্ণ বর্তমানের নিকট এটি একটি অত্যন্ত 

কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ধ। বিবেকানন্দ ্বদেশে 
ও বিদেশে নিরলসভাবে ব্দোস্ত তথা সনাতন 

ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা 

ইত্যাদির উন্নত মহিমীর কথা কন্বকে ঘোষণা 

করেছেন। তিনি হিন্দুধর্নকে বিশাল পক্ষ দান 
করেছিলেন, যাতে সে আকাশে পুনরায় উড্ভীন 

হতে পারে এবং তার জাড্য মোচন করে তার 
বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করতে পারে । আর ঠিক এই 
কারণেই তাঁকে ইসলাম-সম্পর্কে একান্তই উদাসীন 

বলে মনে করা কারও কারও পক্ষে অত্যন্ত সহজ 

হয়েছিল। এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে তার ইসলাম-ভাবনা 

সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টী করা হচ্ছে। 
এ-সম্পর্কে দীর্ঘতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত 

করার যথেষ্ট উপাদান বিস্যমান | 

রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের পরিবারের মতো 
নরেন্দ্রনাথের পরিবারেও একটা ইসলামী 

পরিমণ্ডল ছিল। মোঘল ভারতের সাংস্কৃতিক 

এঁতিহের সঙ্গে আরবী-ফারসী (বিশেষ করে 

ফারসী) ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অন্থরাগ 

ভারতের অভিজাত হিন্দু-পরিবারে খুব স্বাভাবিক- 
ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত 

বিখ্যাত আনি ছিলেন। আইন-ব্যবপায় 
উপলক্ষে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাকে ঘুরে 
বেড়াতে হয়েছিল। লক্ষৌ, লাহোর প্রভৃতি 

অঞ্চলে কর্ম উপলক্ষে থাকাকালে তিনি মুদলমানী 

আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হয়ে 

উঠেছিলেন। তিনি আরবী-ফারসী-উর্ছতে 

বিশেষ বুৎ্পত্তি অর্জন করেছিলেন।১ তিনি 

বাইবেল ও শ্রীমন্তাগবতের সঙ্গে কোরানও 
বিশেষভাবে পাঠ করেছিলেন। পারিবারিক এই 

পটভূমিতেই নরেজ্দ্রনাথের-_ভাবী বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব। 

এই পরিবেশগত উদারতার প্রভাৰ নরেন্ত্র- 

নাথের বাল্যজীবনেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

বাল্যকালে পিতার মুঘলমান মক্কেলের নিকট 

সন্দেশ খাওয়। ব৷ মুমলমান মক্কেলের জন্য নিদিষ্ট 
হুকায় টান দেওয়ার ঘটনা অনেকের নিকট 

পরিচিত। এই ধেপ্লবিক প্রয়াস দ্বার! তিনি হিন্ু- 
সমাজের দীর্ঘদিন পৌধিত কঠিন জাতিত্বের 
ধারণাকে নাড়। দিতে চেয়েছিলেন । ব্ভিন স্ট্রীটে 

পীরুর রেস্ট,রেণ্টে যাংদ আহার করার ঘটনার 
কথা জেনে শ্রীরামক্ষচ বলেছিলেন, “বেশ 

করেছিস, ভালো হল, তোদের সব কুসংস্কার 

দুর হয়ে গেল।”* 

পরবর্তী কালেও এই বিষয়ে বিবেকানন্দের 

উদারতার বিশেষ পরিচয় পাওয়! যায়। অধ্যাপক 
শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ বর্ণনা করেছেন, ১৮৯১ গ্রীষ্টাবে 

বিবেকানন্দ আবু পাহাড়ের এক গুহায় তপন্তা- 
কালে স্থানীয় এক সন্ত্ান্ত মুদলমানের আতিথ্য 

গ্রহণ করেন। মুনশী জগমোহুন লাল বিশ্মিত হয়ে 

বিবেকাননাকে প্রশ্ন করেন, “আপনি তো হিন্দব- 

সাধু আপনি মুসলমান বাড়িতে আছেন কি 
করে? আপনার খাগ্ঘ হয়ত কখনো-সখনে! ছু'য়েই 

১ স্বামী বিবেকানন্দ_-ভঃ ভূপেন্দরনাথ দত্ত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৩, পৃঃ ১০০ 
২ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতব্ধ-শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩ 



আশ্বিন, ১৩৪২ ] 

ফেলল ?* বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "আপনি 

বলছেন কি? আমি তো সন্গ্যাসী, আপনাদের 

পমস্ত বিধিনিষেধের উধর্বে। আমি ভাঙ্গীর 

(মেথরের ) সঙ্গে পর্ধস্ত খেতে পারি ।""'আমি 

দেখি, বিশ্ব-প্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। 

আমার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ নেই ।”* 
বিবেকানন্দের এই মানপিক উ্দারতাই তাঁকে 

ফারসী স্থ্ফী কবিদের উদার মানবতার দিকে 
আকৃষ্ট করেছিল। তীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ 

বাল্কালে জৌনপুরে থাকাকালে মুলমান- 
বন্ধুদের কাছে স্থৃফীদ্দের রচনা ও সাধনার সঙ্গে 

পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হন এবং স্থৃফী মতে প্রভাবিত 

হন। বিবেকানন্দ সদানন্দের নিকট স্থৃফী কবিতার 

রম আস্বাদন করেছিলেন। পারস্যের মহাকৰি 

হাফেজের বিখ্যাত গজল-_যার প্রথম লাইন 

“আগার অ! তুর্কে শিরাঁজী বা-দাস্ত্ আবাদ দেলে 

মা-রা” (কাজী নজরুল ইমলাম এর অন্থবাদ করে- 
ছিলেন এইভাবে-_-“যদিই কান্তা শিরাজসজনী 

ফের দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের” ইত্যাদি )-- 

এর দ্বিতীয় লাইনের অর্থ হল এইরকম--( সেই 

প্রিয়তমার ) গালের কালে। তিলের বিনিময়ে 
আমি সমরখন্দ ও বোখারাও বিলিয়ে দিতে 

পারি ।” এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে 

বিবেকানন্দ আনন্দে বলে তেন, "গ্যাখো, যে- 

মান্থষ প্রেমসঙ্গীতের সমাদর করতে প্রস্তত নয়, 

তার মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নয় ।”ঃ 
বিবেকানন্দ বিখ্যাত ফারসী-কবি রুমীর স্ফী- 

ভাবনার দ্বারাও অন্গপ্রাণিত হয়েছিলেন । প্রেমের 
উপলব্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রেম, প্রেমিক ও 

প্রেমাম্পদ একাকার হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে 

৩ এ, গৃঃ ৩৮৪ 
৪ এ, পৃঃ ১৫৪ 

বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা ৬৫১ 

রুমীর নিম্নলিখিত কবিতাটি বিবেকানন্দের খুব 

প্রিয় ছিল : 

 পরপ্রিয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম--রুদ্ধ বার । 

করাঘাত করলাম দ্বারে। ভিতর থেকে ভেসে 

এল কণ্ঠম্বর £ কে তুমি? 

আমি বললাম--আমি, আমি। 

রুদ্ধ দ্বার । 

আমি ফিরে এলাম--আবার গেলাম--দ্বারে 

করলাম আঘাত । প্রশ্ন ভেসে এল পূর্বব--কে 

তুমি? 

আমি--আমি-_এই যে--এই গো-- 

রুদ্ধ দ্বার । 

তৃতীয়বার যখন আঘাত করলাম, তখনো 

| 

এবার বললাম--আমি তুমিই, হে প্রিয় 
খুলে গেল দ্বার ।”* 

কিন্ত এসব ছাড়াও বিবেকানন্দ ইসলাম ও 
হজরত মহম্মণ (শান্তি) সম্পর্কে যে-সব অসাধারণ 
মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ঘেগুলি মুনলমানকে 

বিশেষভাবে খুশি করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ 
করার বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়নি। তিনি বিশ্ব- 

ইতিহাসপটে ইসলামের রোমান্টিক আবির্তাব ও 
তার বিস্ময়কর অগ্রগতির পশ্চাতে যে জ্ঞানের, 

প্রেমের ও সাম্যের শক্তি, তার বিজয়-অভিযানকে 

ত্বরান্বিত করেছিল, সে-বিষয়ে তিনি অনেক 

মুঘলমানের চেয়েও বেশি জানতেন। তার সময় 

এ-দেশে কার্লাইলের “হিরো এণ্ড হিরো ওয়া রশীপ” 

ব্ুল-পঠিত গ্রন্থ ছিল। বিবেকানন্দ সম্ভবতঃ 

এ গ্রন্থের অন্তর্গত “হিরো আজ প্রফেট” এবং 

“হিরো! আজ পোয়েট” প্রবন্ধহুটিতে হজরত 
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৬৫২ 

মহুন্মদের অপেক্ষাকৃত (নার উইলিয়াম মুর 
্রশুখদের রচনার তুলনায়) নিরপেক্ষ পরিচয় 
লাভ করে থাকবেন। তিনি গিবনের “ডিক্লাইন 
এণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার” গ্রন্থ 

ছাত্রাবস্থায়ই পাঠ করেছিলেন । সেখানে বিশ্ব- 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের আবির্ভাবের 
তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।* পরবর্তী 
কালে এ-ব্ষয়ে তিনি আরও গ্রশ্থ পাঠ করে- 

ছিলেন। তিনি “পরিব্রাজক” গ্রন্থে* এ-বিষয়ে 
জ্ঞানআহরণের বিড়ম্বনার একটি সন্দার বিবরণ 
দিয়েছেন। প্রাচীন প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি 

ফরামী গ্রন্থের (ম্যাসপেরো-কত “ইন্তোয়ার 
জাসিএন ওরিআতাল”__এনসেন্ট ওরিয়েপ্টাল 

হিস্ট্রি) ইংরেজী অন্গবাদ সম্পর্কে যখন তাঁকে 
বলা হল, এই অনুবাদে খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিরোধী অংশ- 
গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি মুল ফরাসী গ্রস্থ 
পাঠ করে এর মত্যতা উপলব্ধি করলেন। এ" 
গ্রস্থেও তিনি ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য 
লাভ করেন। 

তীর এই-সব গ্রন্থ পাঠ এবং নিজস্ব মুক্ত উদার 
চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় বিদেশে হজরত 
মহম্মদ ও তার ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখা। দান করার 
সময়। ১৯০০ গ্রীষ্টাবে ফেক্রমারি মাসে ক্যালি- 
ফোনিয়ায় প্যাসাভোনা শেকৃস্পীয়ার ক্লাবে 
বিবেকানন্দ বন্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “তারপর 
আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহন্মদের দিকে 
নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যবাদের বার্তা 
বহন করিয়! আনিয়াছেন।.''মহম্মদ সাম্যবাদের 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্_-৯য সংখ্যা 

আচার্ষ...।”৮ এ বৎসর়ই মার্চ মাসে সামফ্রান- 

মিসকোতে তিনি হজরত মহম্মদ সম্পর্কে ব্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন, “**"জাতি বর্ণ বা অন্ত কিছুর প্রশ্ন 
নাই। সেই সাম্যভাবে যোগ দাও।”১ বিবেকানন্দ 

ইসলাম-ধর্মের সরলতার যথার্থ চিত্র এ বক্তৃতায় 
তুলে ধরেন। ইসলাম যে-আহুষ্ঠানিকতাকে 

বর্জন করেছে এ-বিষয়ে বিবেকানন্দ অন্ত প্রসঙ্গে 

শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 

“পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিনাৎ করিয়া 
দেওয়া, সেটা! একমাত্র মুনলমান-ধর্মই করিয়াছে । 

'"*প্রোটেন্ট্যাপ্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা 

করিয়াছে।*১* 

জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টি- 
তক্গী এবং সে-ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রগতির প্রতি 

বিবেকানন্দ ছিলেন একান্তই শ্রদ্ধাশীল। তিনি 

আধুনিক ইউরোপের নবজাগরণের পশ্চাতে 

ইললামীয় সংস্কৃতির উদার জ্ঞানচর্চার অবদানের 

কথা বহুস্থানে আলোচনা! করেছেন। মধ্যযুগের 

ধর্মান্ধ গ্রীষ্টান-সম্প্রদ্দায়ের বিজ্ঞান-বিরোধিতার 

সঙ্গে ইসলামের মুক্ত জান-বিজ্ঞান-চর্চার তুলন। 

করে দেখিয়েছেন, ইসলামে বিজ্ঞান-অন্থরাগ কত 

প্রবল ছিল। তিনি এমন কথাও বলেছেন, “নিউ 
টেস্টামেণ্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো 

বিজ্ঞান ব৷ শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন 

বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 

কোরান বা হার্দিসের বনু বাক্যের দ্বারা 

অন্থমোদিত বা উৎসাহিত নয়।”১১ এই প্রসঙ্গে 

বিবেকানন্দ এতদুর পড়াশডন। করেছিলেন ফে, 
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আদ্ছিন, ১৩৯২ ] 

মুদলিমগণ কর্তৃক আলেকজাক্জ্িয়ার লাইব্রেরী 

পোড়ানে। ' যে একেবারে স্রাস্ত এবং ক্রীশ্চানরাই 

যে এই কাজ করেছিলেন তাও তিনি অবহিত 
ছিলেন। “পরিব্রাজক” গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 

“মে আলেকজেন্জরিয়া মুর্খ, গৌড়া, ইতর 

ক্রিশ্চানদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল'*1”১ 

বিবেকানমোর বাণী ও রচনার ৬ষ্ঠ খণ্ডে সম্পাদক 

মহাশয় এই ঘটনার একটি ইতিহাস-ভিত্তিক বিবরণ 

দিয়েছেন।১* এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 

(১৯৬৯ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩২ ) আলেকজান্দ্রিয়ার 

লাইব্রেরী-প্রদঙ্গে আসল ঘটন। স্থন্দরভাবে বণিত 

হয়েছে। 

ভারতবধে ইসলাম-_-এই প্রসঙ্গেও বিবেকানন্দ 

ছিলেন শ্রন্ধাশীল। লুষনকারী মুমলমানদের 
সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর । কিন্তু এ-দেশীয় 

মুসলিম সম্রাটদের মহত্ব স্বীকার করতে বিবেকা- 

নন্দ কুষ্টিত হননি কোনদিন। বিশেষ করে 
আকবর প্রসঙ্গে তো তিনি প্রশংসায় মুখর । এ-. 
বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। 

“আল্লোপনিষদ” গ্রন্থে “আল্লা” এবং “মহম্মদ” শব্দ 
অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে ভেবে অনেকে 

মনে করেন যে, এই উপনিষদে মুমলিমদের আল্লাহ 
সম্বন্ধে এবং হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্পর্কে 

ভবিষ্বদ্বাণী করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলছেন, 

এই উপনিষদ্ প্রক্ষি। আকবরের সময় যে 
বিচিত্র তাববিনিময় ক্রিয়াশীল ছিল, এই উপনিষদ্ 
সম্ভবতঃ নেই সময়ই “রচিত” হয়েছিল।১৪ এবং 
আমাদের মনে হুয় বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন । 

বিবেকানন্দের ইসলাম ও মুসলমান গ্রীতি লক্ষ্য 

বিবেকানন্দের ইসলাম-ভাবনা ৬৫৩ 

করে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেন, 

“ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচারধদেবের মনে 
যে-চিজ্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের 

সাগ্রহ ভ্রাতৃত্বোধের চিত্র-যাহা সাধারণ 

মানুষকে স্বাধীনত! দান করিয়াছে এবং উচ্চ 

অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্ত্রিক চেতন। আনিয়! 

দিয়াছে ।'''মুললমানের] যে কেবল নিম্নবংশে-জাত 

মান্থষের সামাজিক অধিকার উন্নীত করিয়াছিল, 

তাহাই নয়, তাহার৷ এই অতি শাস্তন্বতাব জাতির 
মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের আদর্শকে 
সংরক্ষিত ও বধিত করিয়াছিল ।৮১৪ 

সকল ধর্ম সম্পর্কে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী 
বিবেকানন্দ কিভাবে লাভ করলেন? তাঁর নিজস্ব 

চিন্তাঁচেতনার গভীরতা নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য 

করেছে। ভারতীয় বেদাস্তের সুউচ্চ মহিমাও 

ক্রিয়াশীল ছিল। ইসলামের উদার সাম্যভাৰ কম 

দ্বায়ী ছিল না। তীর পূর্বাশ্রমের উদার 
পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে গভীর ছাপ 

রেখেছিল। এই সর্বব্যাপী সাম্য ও স্থৃফীভাব 
দ্বারা ভারতের বনু মনীষীই প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
কিন্ত বিবেকাননোর ক্ষেত্রে এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষের 

প্রভাবই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামীভাবে 
অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কিছুদিন ইসল'ম-সাধনাও 

করেছিলেন। এবং এঁকালে মসজিদেও 

গিয়েছেন।১৬ ইসলাম-ধর্ম ও সফীভাব সম্পর্কে 

শ্ররামরুষ্ণের পরিচিতির বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ 

দত্তের “স্বামী বিবেকানন্দ” গ্রন্থে অনেক তথ্য 

আছে ।১৭ এ-বিষয়ে একটি শ্বতন্ত্র গ্রবন্ধ রচনার 

অপেক্ষা রয়েছে। 

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৭ 
১৩ এ, পৃঃ ৪৯৯ 
১৪ এ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫ 
১৫ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবধ--শঙ্করীপ্রসাদ বন্ধ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯--৪০০ 
৮ ৬ শ্রীরামকষ্ণ-জীবনে ইসলাম-_হ্বামী প্রভানন্দ 
৯৭ স্বামী বিবেকানন্দ__ডঃ তৃপেন্ত্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৮২--৮৩ 



৫৪ 

বিবেকানন্দ তার হই সাহিত্যে শব ব্যবহার 
ও প্রয়োগের মধ্যেও তীর ইসলামী সংস্কৃতির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। বিবেকা- 

নন্দের বাংল! ভাষা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, 

বেগবান এবং মাটির কাছাকাছি । বাংল৷ ভাষায় 

--বিশেষ করে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথ্য 
ভাষাতে যে-সব আরবী-ফারসী-শব্দের ব্যবহার 

রয়েছে সেগুলি এ-ভাষাকে জীবনমুখী করে 

রাখতে অনেকট। সাহায্য করেছে । বিবেকানন্দ 

তার রচনায় বস আরবী-ফারলী শব ব্যবহার 

করেছেন : বাকী,“হু'শিয়ার, জবাব, রোজ, জমি, 

খুব, খবর, হুকুম, মুশকিল, দখল, আসবাব, ঈণ। 
(বনুস্থানেই যীশুবী্ না বলে ঈশ। বলেছেন) 

“ইমিটেশন অফ ক্রায়েস্ট” গ্রন্থের নামকরণ 

করেছেন_-“ঈণাহ্ছণরণ” ), বাদশাহ, পয়গন্র, 
স্কফী এবং আরও অলংখ্য আরবী-ফারসী শব্খ। 

আজ যখন আমরা জোর করে “আবহাওয়া”কে 

বদলে “জলহাওয়1” করছি, তখন বিবেকাননের 

শবভাগারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলে ভাল 

হয় নাকি? বিবেকানন্দের এই শব্ধ-প্রয়োগ থে 
সংস্কৃতি-সমহ্য়ে সাহায্য করেছে এ-কথা অস্বীকার 

কর৷ যায় না। 
বিবেকানন্দের এই সমন্বয়-ভাবনার পরম 

পরিচয় বিধৃত রয়েছে মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে 

লিখিত তাঁর অতি বিখ্যাত পত্রে (১৭ জুন, 
১৮৯৮)। এই পত্রে সমস্বয়ধমী বিভিন্ন কথার 

মধ্যে তিনি বলেছেন, “এইজন্ত আমার দৃঢ় ধারণা 
যে,বেদাস্তের মতবাদ যতই সুক্ষ্স ও বিম্ময়কর হউক 

না কেন, কর্মপরিণত ( আদর্শঘুক্ত ) ইসলাম- 
ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের 

অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণন্ধপে নিরর্থক ।'*" 

উদ্বোধন [৮৭তষ বর্--৯ম সংখ্যা 

“আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে_ হিন্দু 
ও ইসলাম-ধর্মরূপ এই ছুই মহান মতের সমম্বয্-_ 
বৈদাস্তিক মন্তিফ এবং ইসলামীয় দেহ-_'একমান্ত 

আশ1।”১৮ বিবেকানন্দ এইক্পপ একটি মহান 

ভারতের চিত্র মনে মনে কল্পনা করেছিলেন। 

এই কথার ছারা বিবেকানন্দ মস্তিষ্ক ও দেহের 

মতো বেদাস্ত ও ইসলামের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এবং 

একের অন্তের উপর নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত করে- 

ছিলেন বে মনে হয়। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ 

ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। 
'বৈদান্তিক মস্তি” বলতে ভারতীয় মনীষার 

(80506100610 রূপ এবং “ইমলামীয় দেহ” 

বলতে ইসলামের প্রধানতঃ 10808909180 বূপ- 

এর কথাও তিনি বলে থাকতে পারেন । ইসলামের 

গণতন্ত্র, সাম্য, মানবপ্রেম সবই এই ভাবনার 

ইপনামে ঈশ্বরচিন্ত। এবং জীবনের 
প্রতি দৃ্টিভঙ্গীতে 10900891; ভাবনা অনেকাংশে 
প্রবল ছিল বলে মাচ্ছষের প্রতি ইসলামে বার বার 

দৃষ্টি ফেরানে। হয়েছে। 

যাই হোক। ইপলামের মূল ম্পিরিট তিনি 
যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং মহান 

ভারত গড়বার স্বপ্মে তিনি ইসলামকে যথাযোগ্য 

মর্ধাদার ভূমিকাই দিতে চেয়েছিলেন । তিনি 
বিশ্বের মানবপ্রেমী ধর্মগুরু অনেকের অপেক্ষ। 

অধিকতরভাবে ইনলামের মনীষাতে ও মানব- 

প্রেমের গহনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন । 

এ-বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন । বর্তমানের 

বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত সংস্কৃতি-চেতনার মুহুর্তে 

স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম-চিন্তার বিশ্লেষণ 

একটি নতুন আলোক প্রদর্শন করবে, সন্দেহ 
নেই। 

১৮ ম্বামী বিবেকানকোর বাণী ও রচনা। ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯ 



ভক্তি-_রামরুষ্ণের বাণী এবং জীবনীতে 
জ্ীচিরঞীব ভট্টাচার্য 

আনন্দবাজার সংস্থায় বৃস্ত বিশিষ্ট লেখক । 

ধর্ম তথা দর্শন কোনটাতেই আমার অধিকার 

নেই। আর “বেদান্ত শুরুতেই অধিকারীর যে 

সকল লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাতে মাদৃশাঃ ক্ুব্র- 

জন্তবঃ ধারে কাছেই ঘেষতে পারে না। তবে 

কিনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, “কোন 

গুণ নাই মোর কপালে আগুন” এবং দার্শনিক 

বন্ধুর বলেন ত্রদ্ধ 'মিও'৭' এবং ত্বমসি। অতএব 

আমিই যখন “সেই তখন মোরে আজ থামায় 
কে রে! অধিকারী অনধিকারীর ভেদাভেদ 

করুক যারা জ্ঞানবিচারী । আমি তো মুক্ত পাগল। 

ঘাটাঘাটের বাছাবাছি নেই। জল পেলেই হল। 
পান করে তৃষ্ণা মেটাই। যা মনে আসে বলি। 

' পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমাশীলতার অন্ত নেই। তারা 
আমাকে ক্ষমা করেই আসছেন। মাঝে মধ্যে 

ফোম করেন বটে। তবে ছোবল মারেন না। 

আর ধাকে নিয়ে আজ সোচ্চার চিস্তা করব তিনি 

তো মৃত্তিমান অভয়-ক্ষমার অবতার । তাঁকে 
আমার ভয় নেই। 

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকষ্ণ তাঁর জীবনে এবং বাণীতে 

যা উল্লেখ করেছেন ত৷ থেকে তাঁকে অদ্বৈতবাদী 
বলে ধারণ করতে কোন অস্থবিধা হয় না। 

ব্রদ্মের সঙ্গে ব্যক্তির অতেদত্বই তীর মূল কথন। 
সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য ব্রদ্ধোপলব্ধি। তিনি নিজে 
সকল ধর্মাচরণ করে একই লক্ষ্যে পৌঁছেছেন 
বারবার । তবে সর্বসাধারণের জন্য ঠাকুরের 
উপদেশ ছিল ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গ নয়। তীর 
(ঈশ্বরের ) শরণ যে নেয় বিবেক-বৈরাগ্য এবং 

জ।ন তার কাছে আশীর্বাদের মাধ্যমে স্বাভাবিক- 

ভাবেই নেমে আসে। প্রেষের আকুতি থাকলে 
আপনি গ্রতু দেবেন ধর]। 

ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, 'যত মত তত 
পথ” অর্থাৎ এক-একটি ধর্ম এক-একটি পথ মাত্র। 
পথের মূল উদ্দেশ্য বাড়ি পৌছনো, বাড়ি 
বলতে ব্রদ্ধ। সব কিছুরই শেষ কথা। পথ বাড়ি 
নয়, পথে কেউ থাকে না, অতএব ধর্মও শেষ 
আশ্রয় হতে পারে না। কিন্তুবাড়ি পৌঁছতে 
গেলে যেমন পথের প্রয়োজন হবেই, ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তাকেও তেমনি উড়িয়ে দেওয়। যায় 
না। অর্থাৎ যদিও কেবল ব্রদ্মই সত্য তবুও তার 
কাছে পৌঁছতে হলে জাগতিক ব্যক্তির কাছে 
ধর্মও সত্য। এই তত্বটি কিন্তু রামাহুজের মতের 
সঙ্গে মিলে যায়। ঠাকুরের মতে কালী, কৃষ্ণ, শিব, 
আল্লা, গভ মবই একেরই নানান নাম। আমরা 
আমাদের স্থবিধের জন্য সেই ব্রদ্ষকে নানান নামে 
ডাকি। রামাহজও বলেছিলেন ব্রদ্ধ সত্য । কিন্ত 
মেই পরমব্রদ্ষে মিলনের আগে যে ধাপগুলি আছে 
পাধিব লোকের কাছে তার সত্যতা অন্বীকার 
করা যায় না। তাই ঈশ্বর জাগতিক লোকের 
জন্য অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানলাভ না হওয়া পর্বস্ত সত্য 
বৈকি। যিনি এই জাগতিকতার ওপরে উঠতে 
পারেন তাঁর কাছে তখন শুধু ব্রদ্মেরই অস্তিত্ব 
আছে। বাকী সব মিথ্যা---্রদ্ধেই প্রতিভাসিত। 
ছুটি পর্বে ছুরকম সত্য বলেই তার অগ্থৈতে কিছু 
বিশেষ আছে--তিনি তাই বিশিষ্টাদ্বিতবাদী। 
আর শঙ্করাচার্ষের মতে ব্রন্ম ব্যতীত আর সব 
মিছে। মায়ার খেলায় আমাদের রজ্জুতে সর্পন্রম। 
'যখন মায়ার আবরণ ঘুচে যাবে তখন সত্য 
উন্মোচিত হুবে। সর্প হবে অদৃশ্ঠ। সূর্য যখন ঢাকা 
থাকে মেঘে, তখন দেখি না তাকে । কিন্তু মেঘ 
কেটে গেলেই তার অস্তিত্ব ধর] পড়ে। মায়ার 



৫৬ 

বাধন টুটলেই শুধু ব্রদ্ষের দর্শন মেলে । 
ঠাকুর এরশ্রীরামকষের সবিকল্প সমাধিতেও 

তার শুদ্ধাতক্তিরঞ্জিত দ্বৈত সম্পূর্ণ বিলীন নয় । এই 

ভাবমুখ সমাধিতে তিনি ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ প্রত্যক্ষ 
করতেন। একই মোনা বিভিন্নরপে বিভিন্ন নাম 
পায়। শীশ্বরও তেমনি নানাব্ষপে নানান নামে 
বিরাজমান । সাধনার এই স্তর তিনি কাটিয়ে 

দ্বৈতকে নিঃশেষে বিলয় করে দেন তোতা- 

পুরীর নান্লিধ্যে আমার পর। অধ্বৈতবাদী সাধু 
তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় যে নিধিকল্প 
নমাধিতে পৌছুতে পেরেছিলেন ঠাকুর তিন- 

দিনেই সেখানে পৌছে গেলেন। মমাজ-সংসার 
মিছে সব। মিছে জীবনের কলরব। তার সঙ্গে 

মিলন হল ঠৈতহীন অথণ্ড নচ্চিদানন্দ পরমাত্মার | 

শুধু সচ্চিদানন্দে ডুবে যাওয়া । কিন্তু এ পর্যায়ে 

পৌছুবার জন্য লবিকল্প সমাধির সি'ড়িটিকেও তো৷ 
অন্থীকার করা যায়নি। তাই ঠাকুরের মধ্যে 
ছুটি সত্যই কি দেদীপ্যমান হয়নি ? 

তাছাড়া অছ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ক্রদ্ধা- 
জানীর কাছে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়। অথচ 

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকষঃ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য-_নিবিকল্প 

সমাধিলাভের পরেও তিনি পাধিব ব্যাপারে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--৯ম লংখ্য। 

অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো পরামর্শ দিতেন তার 

চারপাশের লোকজনদের । আধুনিক ব্রাঙ্গধর্ষের 
ভক্তিরসের নদীতে ডুব দিয়ে, সচ্চিদানন্দ-সাগরে 

পৌঁছনোর ধারণাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ডুব 
দিলে 'চিকের আড়ালে” যারা আছে, অর্থাৎ 

বাড়ির বৌ কাচ্চাবাচ্চার কী হবে? সংসারী 
লোঁক ধারা তারা চটকরে সচ্চিদানন্দ-সাগরে 
পৌঁছুবে কি করে? ডুবতে হবে আবার ভেমেও 
উঠতে হবে মাঝে মাঝে । কেশবচন্ত্রকে ঠাকুর 
বলেছিলেন এই কথা । অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ 
ছুইই সত্য । জ্ঞানীর পক্ষে জগৎ মিথ], কিন্ত 

জগৎকে ভূলে থাকা মিথ্যে ভাব সংপারী লোকের 

সাজে না। 

নব্য ব্রাহ্ষধর্মকে ত্রহ্মূপ সানাই-এর পে] ধর। 
এবং হিন্দুধর্মকে বহুদেবদেবীরূপ রাগরা গিণীৰ 

সঙ্গে তুলনা করে তিনি ভক্তিবাদের শ্বীরৃতিই 

দিয়েছেন। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাকে । 

মনে হয়েছে অদ্বৈতবাদ্দী হয়েও তিনি দ্বৈত 
বিশিষ্টা দ্বৈতকেও উড়িয়ে দেননি-_বরং সাধারণের 

জন্য অধিকারী ভেদে সরলতক্তির পথই নির্দেশ 

করেছেন। কথাম্তে বারবার পড়েছি, ঠাকুর 

বলছেন--কলিতে নারদীয় ভক্তি। 

গ্ৈতবাদণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদণী, অদ্বৈতধাদ প্রভাত সংপ্রায়গহাীলর মধ্যে যে-সমন্বয় রাঁহয়াছে, 

তাহা জগতের কাহে ্পদ্টর্পে ধেখাইতে হইবে। শহধু ভারতের নয, সমগ্র জগতের সম্প্রদায়গালর 

মধ্যে যে লামঞজদা রাঁহ়াছে, তাহাই দেখাইতে হইবে ।""বৈদাস্তক সম্প্রদায়গলি যে পরস্পর- 

বিরোধ নহে, পরগ্পর সাপেক্ষ, একটি যেন অন্যাটর পাঁরগাতি-স্বরূপ, একটি যেন অন্যাঁটর 

সোপান স্বরূপ: | 

--স্বামশ বিষেকানন্দ 



ইসলামের অন-ইনলামি সম্পদ 
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 

'আনল্দ' পুরস্কারে সম্মানিত 'বাঁশছ্ট সাহাতাক-_ লোকসংস্কাঁত, ধর্ম-দশ“ন, পতন বিষয়ে 
সংপশ্ডিত -জনাপ্রয় গুপন্যাপক ও গজ্সকার । আনন্দব।জার পাকার লঙ্গে বৃন্ত। 

॥১ ॥ 

খ্রী্টার নবম শতকে আব্বাপীয় খলিফাদের 
আমলেই ইললামী এশীতত্ব তথা হ্িতত্বকে একট। 

মজবুত ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা চোখে পড়ে। 
তৎকালীন পণ্ডিত জনের! ইসলামকে অনেকখানি 

নমনীয় করে তোলেন এবং গ্রীক, শিরীয়, 

ভারতীয় (সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ।দি) ও 

পহলভি এতিহন থেকে ইসলামকে নতুন ব্যাখ্যা 
দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। ওইসব ভাষার 

গ্রন্থার্দি আরবিতে অনুবাদ হতে থাকে । কিন্তু 

তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে প্রধানত বিজ্ঞান ও 
দর্শনসংক্রান্ত উৎসের দ্বিকেই। 

কোন চিস্তাই স্বয়ভু বা সমাজবিচ্ছিন্ 

আকাশকুকৃম যেমন নয়, তেমনি অখণীও নয়। 
এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে বিবাদ আছে £ হোমার 

মোজেসের কাছে, না৷ মোজেন হোমারের কাছে 

খণী? .এতে কৌতুকের ব্যাপার থাকলেও সত্য 
আছে। মানুষের সব চিন্তাই পরম্পর-সম্পফ্িত 

উৎস থেকে জাত। প্রত্যেক ধর্মেই একদল পণ্ডিত 

দেখা যাবে, ধারা মনে করেন, তাদের ধর্ম বা 
আধ্যাত্মিক চিস্তাধার৷ 981 8606716 স্বয়ভু । 

যুক্তি, সাধারণ জ্ঞান এবং এঁতিহাসিক অন্বেষণ 
এর বিস্তাস্তি দুর করতে পারে। 

অবশ্ত ইসলাম নিজেই বলেছে, মে কোন নতুন 
ধর্ম নয়। প্রথম মানুষ আদমই প্রথম মুসলমান 

এবং ইসলামই পৃথিবীতে ঈশ্বর-নির্ধারিত ধর্ম, যুগে- 
যুগে পয়গন্বররা যা শোধন করে আসছেন। 

আপাতদৃষ্টে এই তত্বের মধ্যে গৌড়ামি লক্ষ্য 

করা গেলেও তার গ্রাতিপাস্তের অন্তনিছিত 
২৪ 

দৃিভঙ্গীটি উদার । কারণ প্রফেটরা পৃথিবীর 
সর্বত্র আবিরভত হন এবং ধর্ম শোধন করেন-_ 

এই স্বীকৃতিটিও ওই তত্বে থেকে গেছে। তাছাড়। 

'মুমলমান' শব্দটির অর্থই হল আত্মপমর্পণকারী, 
যে ঈশ্বরের কাছে আত্মপমর্পন করেছে। এদিক / 
থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের কাছে আত্মপমর্পন- 

কারী মাতেই "মুসলমান, । একজন ধাসিক হিন্দু 
কেও আরবি ভাষায় 'মুসলমান* বল! যাবে । যে- 

কোন ধর্মকেই বল! যাবে লাম, কারণ নৰ 

ধর্মই আত্মসমর্পণ । কিন্তু সংস্কারের তবীকে 

ভোলানো। কঠিন। মুমলমান এবং হিন্দু ছুপক্ষই 
চটে যাবেন। কাজেই মুদলমান মুসলমানই থাকুন 
এবং হিন্দু হিন্দুই থাকুন, যদিও আরবে গেলে 

দেখা যাবে ভারতীয় মুসলমানকেও হিন্দু বল! 
হুচ্ছে। (একবার এক হিন্দু ফিল্যস্টারের 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে কৌতুকচ্ছলে 'তালাক' শব্ধ 
ব্যবহার করে তিরস্কত হয়েছিলাম। কারণ 

তালাক শুধু মুসলমানের বেলায় নাকি প্রযোজ্য ! 

ভদ্রলোককে বোঝাতে পারিনি আরৰি ভাষায় 

বিবাহ-বিচ্ছেদকেই “তালাক' বলে। ভাবার 

ব্যাপারেও মানুষের সংস্কার কী হুর্মর 1) 

কোন ধর্মই 801 &60618 নয়। ধ্যানযোগে 

এমী-উপলব্ধি হয়তে। সম্ভব। কিন্তু ধর্ম জিনিসটা 

বেজায় জাগতিকও বটে । সে-কারণে ধর্মের সঙ্গে 

সমাজবিধান, নীতিশান্, দর্শন এইসব ব্যাপার 

অচ্ছেস্তভাবে জড়িয়ে আছে। অতীতে বিজ্ঞানও 

ধ্মচিন্তার অন্তর ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান ছিল 
ধর্মের গণ্ডিতে দাড়িয়ে পরস্পরের হাতে হাত 

রেখে । গ্রীন, আরব, ভারত, চীন সর্বত্। আক 



৬৫৮ 

এই সব জাগতিক বিষয় ধর্মের সংশ্লিষ্ট ছিল 
বলেই এক ধর্মের জ্ঞানী অন্ত ধর্মের জ্ঞানীর 

কাছে হাত পাততে দ্বিধা করতেন না। 

তাছাড়া মানুষের নিজের যেমন গতিশীলতা 

আছে, তেমনি তার চিন্ত। ও অভিজ্ঞতাও সচল। 

আবার জানীর| নিজেরাই বিশ্বপরিক্রমা করে 

বেড়াতেন। সংগ্রহ করতেন অন্য জাতি অন্য 
দেশ ভিন্ন ধর্ম ভিন্নতর সংগ্কৃতির নিদর্শনগুলি। 

এভাবেই চিরদিন প্রত্যেকটি ধর্ম ও দর্শন 
নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেকটি সভ্যতা 
অপরাপর সভ্যতাকে আত্মপাৎ করেছে। 

আর মানুষের এই স্বভাবটাকে জানতে হলে 

খুঁটিয়ে ইতিহাস পড়ার দরকার আছে। আমরা 

অনেকেই ইতিহাবিযুখ । 

ইহুদি, খীটান, এমন কী হিন্দু ও বৌদ্ধতব 
থেকেও ইসলাম সম্পদ সংগ্রহ করেছিল শুনলে 

কেউ কেউ বিশ্ময়ে মৃছিত হতেও পারেন। কিন্ত 
কথাটা এঁতিহাপিক সত্য । আসলে, গোড়াতেই 

যা বলেছি, ইসলামকে যথাযথভাবে দর্শন ও 

বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থপ্রতিষ্িত করার প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছিল সেই সময় থেকে, যখন ইসলাম 

আরবদেশের সীমানা ডিঙিয়ে অন্য দেশ ভিন্ন 

সংস্কৃতি ও তিশ্ন চিন্তার সামনে গিয়ে দাড়িয়েছিল। 

তাকে যোকাবিনা করতে হচ্ছিল তাদের সঙ্গে । 

বোঝাপড়ার দরকার যেমন ছিল, তেমনি 

ইসপামের তত্বকে যাচাই করতেও হচ্ছিল অপর 

তথের নিরিখে । 

শুরুতেই বলেছি, ইপলামকে তাই নমনীয় 

করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইনলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠার 
স্বার্থে অপরাপর তত্বসমূহকে এহণে দ্বিধা করেনি। 
মিজেকে আরও ভালতাবে ব্যাখ্যা করার স্বার্থেও 
ইমলাম এই নীতি ও দৃটিতঙ্গী নিয়েছিল। তার 
ফলে দেখা গেল পরবরতাঁ আর ছুটি শতকের মধ্যেই 
আরবের মরুভূমির সরল: চিন্তাধার! ডালপালা 

উদ্বোধন | ৮৭তম বধ-_১৯ সংখ্যা 

যেলে দিয়ে বিশাল ও জটিল এক বৃক্ষে পরিণত 
হয়েছে। 

্রষ্টায় নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের 
আমলেই ইসলামের চিস্তাধারায় গভীর এই 

রূপান্তরের লক্ষণ দেখ! দিয়েছিল। 

॥২॥ 

বিশ্বপ্রক্কতি সম্পর্কে আরবদের নিজন্ব একটি 

বিশ্মিত ভাবনা বরাবরই ছিল। কিন্তু গ্রকৃত অর্থে 

৭৩ 21911950909 ০1 [৪৫৫6 এবং ০০98700- 

108) বা স্প্রিতত্ব সম্পর্কে আরব-ভাবনাটি ছিল 
অন্যান্য আদিম ট্রাইবদের মতোই স্থল এবং সরল। 

আরবি 'খ্ব»-ধাতুনিষ্পন্ন তাবিয়াহ শবটিতে 

প্রকৃতি বোঝাত। কিন্তু পরবততিকালে আরব 
পণ্ডিতর! লাতিন 281018 এবং গ্রীক 2181$-এর 

অর্থে তাবিয়াহ্-কে সম্প্রপারিত করেন। একই 

কথাটিকে আরবি অন্ুবাদকরা তাবিয়াহ্ কথাটির 

অর্থেই শিরীয় শব "০2০, থেকে বদলে 
'কিয়ান” করে নিয়েছিলেন। তাবিয়াহ কোরানে 

পাওয়। যায় না। কিস্তু তব. বা খব্ পাওয়। যায়। 

ুন্নি এবং শিয়। উভয় সম্প্রদায়ের তফ সিরকার বা! 

টীকাকার পত্ডিতর! শব্দটির অর্থ করেছেন পর্দা বা 
গুড়না, যা মানুষকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করে 

রেখেছে । অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে প্রতি 
নামক জিনিলটি একটি বিলদ্বিত ধূনর পর্দার মতো! 
দাড়িয়ে আছে। প্ররুতির পর্দা উন্মোচিত হলেই 
ঈশ্বরদ্শন ঘটবে বা! মান্য ঈশ্বরের সম্গিধানে 
পৌঁছুতে পারবে। 

থুব তাৎপর্যপূর্ণ এই বক্তব্য, কারণ এখান 
থেকেই যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ। প্রকৃতি-অধ্যয়নের 
(505) ০1 ২8/৮৫৩) গ্রতি মনোযোগিতার 

উৎ্নও এখানে। 

একথা অত্য, ইসলামের গ্রথম যুগেই অর্থাৎ 
পয়গ্থরের মৃত্যুর পর ইসলামি চিস্তাধারা যথার্থ 
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দর্শনের রূপ নিতে শুরু করে। তার জামাত। 

হজরত আলির সমকালে হীসান বসরি এর প্রথম 
রূপকার । কিন্তু তাকে 'মুতাজিল।+ বা সম্প্রদায়- 
ত্যাগী বলে কোণঠাসা কর! হয়। হাসান বসরিই 
গ্রথম মুতাজিল! দার্শনিক। কিন্তু মুতাজিল! 

দর্শনে যুক্তিবাদের চেয়েও আবেগেরই ছিল 
প্রাধান্য এবং বহু পরে স্ৃফিদর্শনে যুক্তিবাদী 

দৃষ্টিভঙ্গী ও মুতাজিলা-আবেগ মিলেমিশে 
গিয়েছিল । তাহলেও 70119509019 অর্থে আমরা 

যাকে দর্শন বলে জানি, গ্রীকচিন্তায় যার উন্মেষ 

ঘটেছিল এবং মিশর, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়। 

জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার অন্রণ ইমলামে 

দেখ যায় আব্বাসীপ় খলিফাদের যুগেই । 

॥৩॥ 

বহু ইসলামি পণ্ডিত শ্রষ্টা ও স্থষ্ট বিশ্ব বোঝাতে 
হক, এবং খাল্ক ব্যবহার করেছেন। সঙ্গি 

দ্ার্শনিকদের মধ্যে আশারীয় গোঠীর ধর্মতত্বে 
রষ্টা ঈশ্বর দেশকালাতীত সত্তা এবং বিশ্ব বা 
'তনজিহ+ হুল দেশকাঁলাধীন। হক্ এবং খাল্কের 
মধ্যে ব্যবধান তাদের মতে অসীম। খাল্কের 

অস্তরভূক্ত জিনিস হল প্রকৃতি। এই প্ররুতি হল 
প্রত্যক্ষ বাস্তবতাসমূহের সমট্টি। “অষ্টার পরমা 
শক্তিতে প্রকৃতি নিরস্তর দ্রবীভূত হুয়ে চলেছে ।' 

আরিস্তোত.ল্বণিত হুপ্টি-তালিকার দশটি শ্রেণীর 
মধ্যে শুধু সারপদার্থ, স্থান এবং গুণ বিষয়গত 
বাস্তবতা (০৮)০০/%৩ £68111163 )। সময়, দেশ 

(898০৩) এবং বস্তু” (718$69:) পরমাণুতে 
বিভদ্ত। এই হল আশর্ গোষ্ঠীর প্রতিপাগ্য। 

তাদের মতে, সব আংশিক এবং তাৎক্ষণিক 

'কারণ'কে পরম কারণ” গ্রান করে ফেলেছে। 

ঈশ্বরই সেই পরম কারণের মূলাধার। যা 
আপাতদৃষ্টে প্রকৃতির নিয়ম বলে মনে হচ্ছে, 

ত৷ প্রর্কতিরই ত্ঘতাব। আগুনের স্বভাব ঘেমন্ 

পোড়ানো । 

ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ ৩৯ 

সদা ভ্রাম্যমাণ ইশরাকি সাধু এবং স্থৃফির। 
আবার ভারতীয় হিন্দু বেদাস্ত ও বৌদ্ধ মায়াবাদী 
দর্শশচিন্তার পাশাপাশি অবস্থান করছেন। তারা 

ঈশ্বরের দেশকালাতীত সত্তায় বিশ্বামী ছিলেন। 
কিন্তু প্রতীকী ( তসবিহ.) ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
পূর্ব-বণিত মধ্যবর্তী পর্দা উন্মোচন সম্ভব বলে মনে 
করলেও প্ররতিজগতকে একটি ভাবজগতের ছায়া 
বলে বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক 

প্লেটোর কথাও মনে পড়ে যায়। য| ছায়া, তা 

মায়া মাত্র । প্রকৃত সত্তার নিছক প্রতীক। বস্তর 

প্রতীক বস্ত নয়। হিন্দু বেধান্ত-ভাবন|! নবম 
শতকেই অঙ্বাদের মাধ্যমে আরবে পৌছেছিল। 
তাই “আনাল্ হুকু” বা “সোহহম্, তত্বকে স্থৃফি- 
চিন্তায় দেখা যায়। আবার ইশরাকি সাধু 
বিায়াহ তে৷ বলতেন, “এর পর শুন্যতা ।” বৌদ্ধ 
নাগার্জুনের শুস্ততাবাদের ছাপও খু'জলে না মেলে 
এমন নয়, যেখানে এরশ্বরিক সত্তাও নামহীন 

শূন্যতায় দ্রবীভূত। 
ইসলামি দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রধান ঘণাটিগুলি 

ছিল আলেকজান্দিয়া, আ্যারটিওখ, এদেস।, 
নিসিবিস, হারান এবং জানদিসাপুরে । এইসব 

ঘণাটিতে নতুন “ছ্থুলের' অত্যুদয় ঘটে এবং এগুলি 
সবই অন-ইসলামি উত্স থেকে সংগৃহীত জ্ঞান- 
সম্পর্দে সমৃদ্ধ হতে থাকে । মুতাজিলাদের 

এতিহ থেকে কট্টর যুক্তিবাদী এবং নৈয়ায়িকর 

যা আত্মমাৎ করেছিলেন, তার সঙ্গে আহরিত 

বিজ্ঞান সম্পদ যুক্ত হয়। অভ্যুদয় ঘটে জ্যো তিথিদ্ 
এবং গণিতবিদ্দেরও। হারানে বাম করতেন 

সেবিয়ান সম্প্রদধায়। তীদের সংগ্রহে ছিল 

চালদিয়ান এবং গ্রীক বিজ্ঞানের বহু সম্পদ। 

ই্গলামি পণ্ডিতরা তাদের কাছেও হাত বাড়িয়ে- 
ছিলেন। নবম শতক নাগাদ ইসলামের শক্তি 

থিতু হতে পেরেছিল। এভাবে অন-ইলামি 
গত্রে সংগৃহীত জ্ঞানই ইগলামকে একটা। স্থায়ী 
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এবং শক্তিশালী আকৃতি দিতে পারল। পণ্ডিত! 

দেখিয়ে দিয়েছেন, এমন কী ইললামি সমাজ- 
বিধান, যাকে শরিয়া ব৷ শরিয়ৎ বল! হয়, তাও 

রোমান আইনের কাছে খণী। 

হিজরি চতুর্থ শতক (হ্ীটীয দণম শতক) নাগাদ 
এইসব পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে ইসলামি জগতে। 

আবু নাসের আল-সারাবি, আবুল হাম।ন আল- 

মাহদি, ইয়াহিয়। ইবনে-আঘি, ইব্রাহিম ইবনে- 

মিনান, আবুল ফরজ আল-ইন্পাহানি, আবুল 

হাসান আল-আমিরি গ্রমুখ। 
তারপরই আবির্ভাব ঘটে তিন বিশ্বখ্যাত 

পণ্ডিতের | তীর! হলেন : ইথওয়ান আল-সাকা, 

আলবিরুনি এবং ইবনে পিনা--যিনি 4%1০608 

নামে ইউরোগীয় বিশ্বে স্ুপরিচিত। আল- 

বিরুনির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল গভীর। 

তিনিই পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ইসলামি জগতে নিয়ে 
যান। দেখ! যায়, নবম শতক থেকেই সংস্কৃত 

গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদ শুরু হয়েছিল এবং 

পরবতী শতক পর্যন্ত এই অন্থবাদ চলেছিল। 

ইখওয়ান আল-সাকার গ্রস্থার্দিতে দেখা যায়, 

তিনি নয়া-পিথাগোরীয় এবং হার্মেটায় প্রতীক 

ব্যবহার করছেন। গ্রীক পিথাগোরাসের এঁতিহ 
থেকেই নয়া-পিথাগোরীয় চিন্তার অত্যু্টয় ঘটে- 

ছিল। হার্েটীয় ([761160) চিন্তাধার। 

তৎকালীন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সাধুদের মধ্যে 

তো! ছিলই। সদা ভ্রাম্যমাণ আরিস্তোতলীয় 
(৯6009160০ ) গোষ্ঠীর সাধুদের মধ্যেও অনেকে 

মুসলিম ছিলেন। বিশেষ করে প্রখ্যাত পণ্ডিত 

ইবনে দিনা বা আবু সিনাকেও মুসলিম £৫1- 

12866116 বলা হয়েছে আরবি গ্রস্থাদিতে | ইসলামে 

আরিস্তোতলীয় প্রক্কৃতি-দর্শনের উন্মেষ ঘটে তারই 

মাধামে। (অব্য ; পৈয়দ হোসেন নাসেরের ১ 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--ঈম সংখা 

11610090101) (০. 18181210 0০8290108198| 
100911068, 00. 9, /. ১৯৭৮ সংস্করণ । ) 

সামগ্রিকভাবে ইসলামকে আমর তিনটি 

ভাগে স্থম্প্টভাবে বিভাঙ্জিত করতে পারি। 
পবিত্র বিধান (শরিয়াহ /পরিয়ত), পন্থা! (তরিকাহ-) 
এবং সত্য (হুকিকাহ)। প্রথমটি হুল বাস্তব 
জীবনদংক্রান্ত বিধান--যার ব্যাখ্য। নিয়ে সঙ্গি ও 

শিয়ার মধ্যে বিতে? রয়েছে। দ্বিতীয় এবং 

তৃতীয়টি স্ফিবাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। 

পন্থা এবং সত্য-সংক্রান্ত চিন্তাধারা একাস্তভাবে 

মরমী চিন্তাধারা (63919:19 )। 

ইসলামে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত চিন্তাধারাকেও 

মোটামুটি ছুভাগে ভাগ করা যায়। তাহল: 

নকৃলি এবং আকৃলি। প্রথমটিতে বোঝায়, যা 

কিছু সঞ্চীরিত করা যায় বা পাত্রাস্তরে, স্থানাস্তরে 
পাঠানে। যায়। ঘিতীয়টিতে বোঝায়, বোধি বা 

প্রজ্ঞ।। ইবনে খালেছুন 'মোকাদ্দিমা? গ্রন্থে এর 

বর্ণনা করেছেন (অন্গবাদ £ চি, 10501001181, 

নিউইয়র্ক, ১৯৫৮) বিস্তারিতভাবে । বিজ্ঞান- 

সংক্রান্ত ইদলামি ভাবনা বিজ্ঞানের তিনটি শাখা 
কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল : জ্যোতিবিজ্ঞান, 

গণিতবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান। কিন্তু গ্রীকর্দের 

বেলাতেও যেমনটি ঘটেছিল, ইসলামি পণ্ডিতদের 

বেলাতেও তাই, আবার হিন্দুদের ক্ষেত্রেও অন্থন্ূপ 

দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং ত| হুল : আকৃলি বা বোধি দিয়ে 
প্রকৃতি-বিশ্লেষণ। এ'র! সবাই একালের বিজ্ঞানীর 

মতে। শুধু গণিত ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় নয়, 
৬18101-এর মাধ্যমেও প্রকৃতি তথ! বস্ত ও রূপের 

বিশ্লেষণ করতেন। নক্লি-প্রক্রিয়। ছিল স্থুলভাবে 

প্রকৃতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ। কিন্ত 
প্রকৃতি ও তার স্বরূপ জানতে ভার! নির্ভর করতেন 

ড1990-এর ওপরও--যা বোধিসঞ্কাত।""' 





[শল্পী আসিতকুমার হালদার 

সৌজন্যে ঃ অতসী বড়ুয়া । 



শিল্পী অসিতকুমার হালদার 
শ্রীধীরেন্দ্রকুষ দেববর্মা 

প্রখ্যাত প্রবীণ শিঞ্পী--রবীচ্দুনাথ-অবন৭ম্ছনাথ-নদল।লের প্রতাক্ষ সামিধাধনা-- 

অবনীশ্দু পুরস্কারে গম্মানিত। 

পূজার ছুটির শেষে শান্তিনিকেতন ব্রন্ধ- 
বিষ্তালয়ে এসে ভতি হয়েছিলাম ১৯১১ খ্রীষ্টাবে। 
আশ্রম বিগ্ভালয়ের শ্রেণীবদ্ধ শালগাছের পূর্বপ্রাস্তে 
বীথিকাগৃহে ও দেহলী বাড়ির সংলগ্ন পশ্চিম 

দিকের নতুন বাড়িতে তখন শিশুবিভাগের ছাত্রগণ 

বাস করত। বীথিকাগৃহের গৃহাধ্যক্ষ তখন 

ছিলেন অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষ। নতুন 

বাড়ির গৃহাধ্যক্ষ ছিলেন বিষ্ালয়ের ভ্বইং শিক্ষক 

সস্তোষকুমার মিত্র । বয়সে ছোট ছিলাম বলে 

আমি বীধিকাগৃছে বাম করতাম। উড়িস্তার 

একটি ক্রিতক্ষমূত্তি অবলম্বনে আকা! রেখাচিত্র 
একবার প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো হয়। নেই 
রেখাচিত্রটিকে দেখে আমি নকল করেছিলাম । 
কালীমোহন বাবু আমার নকল করা! রেখাচিত্রটি 

দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং চিন্রটিসহ 

আমাকে সন্তোষ মিত্রের নিকটে পাঠিয়ে দেন। 

তিনিও চিন্রটি দেখে প্রশংন। করেন এবং আমাকে 

শিল্পী অসিতকুমার হালদারের নিকটে নিয়ে 

যান। অসিতবাবু তখন নতুন বাড়ির একটি 
গৃহে বাস করছিলেন। গৃহটি ছিল দেহলী বাড়ির 
নংলগন পশ্চিম দিকে । সন্তোষ মিজ্রের কাছ হতে 

আমার আকা রেখাচিত্রটি নিয়ে আমাকে বললেন 
“তুমি তো৷ আকতে জান দেখছি* এই বলে তার 
পাশের একটি কাঠের ডেস্কের ধারে বসিয়ে 

দিলেন। একটি সাদা ড্ুইং কাগজ ও পেন্সিল 
দিলেন এবং রামায়ণ বইটি খুলে শিল্পী নন্দলালের 

আক! অহুলা। উদ্ধারের ছবি থেকে রামচন্ত্রের 
ছবিটি নকল করতে বললেন। আমার জীবনে 

সেই প্রথম দেখ। অসিতকুমার হালদারের মঙ্গে। 
পরবর্তী জীবনে ছয় দশকের কিছু উধধ্ব কাল ধরে 

তাঁকে নানাভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম । 

চিত্রবিষ্ঠায় শিক্ষক দপে, শিল্প ও সাহিত্য 

আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীত গাইবার কালে সঙ্গী- 

রূপে, শীতের দিনে গাছের ছায়ায় বসে শিল্প 

সাহিত্য আলোচনার আড্ডার মধুর স্মৃতি জড়ানে। 
দিনগুলির কথ। ভাবলে এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে বড় 
আনন্দ বোধ করি । 

অসিতকুমারের পিতা স্থকুমার হালদার 

ইংরেজ রাজত্বকালে ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটের পদে 

চাকরি করতেন। শিল্পীর মাতা স্থপ্রভাদেবী 

মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের তৃতীয় কন্তা শরৎ- 
কুমারীর কন্ত! ছিলেন। অসিতকুমার জোড়া" 

কোর ঠাকুরবাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 

স্কুলের পড়। মমাপ্ড করে কলকাতা। সরকারি 

চারুকলা বিষ্ভালয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের 
নিকটে চিন্রবিষ্ঞ। শিক্ষার অভিপ্রায়ে ১৯০৫ 

্র্টাব্বে ততি হয়েছিলেন। সহপাঠীদের মধ্যে 
নন্দলাল বন্থ, স্ুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভেম্কটগ। 

ইত্যাদির ছিলেন । ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিরগ্ময় রায়- 

চৌধুরী ও অসিতকুমার, লিওনার্ড জেনিংসের 
নিকট ভাক্কর্ষে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। চিত্র 

অঙ্কনের বিষয় নির্বাচনে শিল্পীর] প্রথম দিকে 

প্রেরণ লাভ করেছিলেন ভারতীয় দেবদেবীর 

আখ্যান, রূপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য, 
ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনা ইত্যার্দি থেকে । বিংশ 

শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন 

হতে মুক্তিলাভের গ্রেরণ। ভারতীয় সংস্কৃতিকে 

পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেছে। এই আদর্শে 

অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তার 

ছাত্র শিল্পিগোর্ঠী ভারতী চারুকলাকে 



৬৬২ 

পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ প্রয়াসী হয়েছিলেন । 
কলকাভায় ১৯*৭ খ্রীষ্টাব্দে ইত্ডিয়ান 

সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই সোমাইটির ছিতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনীতে 

অসিতকুমারের অস্কিত বিরহিণী যক্ষপত্বী, যশোদা, 
শ্রীকৃষ্ণ, সীতা, নৃত্যরত। অপ্মর, হংস-দময়ন্তী চিত্র- 

গুলি ছিল। নবীন শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে 

প্রবাসী পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ছাপিয়ে পত্রিকার 

সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনসাধারণের 
মনে শিল্পবোধকে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সাহায্য 

করেছিলেন। 

লগ্ডন হতে ১৯*৯-তে লেডি হেরিংহাম ও 

মিস লুক ডরোথি আর্চার অজস্তা গুহার দেওয়াল- 

চিত্ত নকল করবার জন্য এদেশে এসেছিলেন। 
হাভেল, ভগিনী নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথের 

উদ্ভোগে প্রথমবার নন্দলাল, অসিতকুমার এবং 
১৯১৭-এ দ্বিতীয়বার অসিতকুমার, ভেঙ্কটগী৷ 
ও সমরেন্দ্র গুগুকে লেডি হেরিংহামের 

সহযোগিরূপে অজন্তায় পাঠানো হয়েছিল। দেখান 

থেকে ফিরে এসে অজন্তা-প্রভাবধুক্ত কতগুলি 

পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অমিতকুমার কয়েকটি 
চিত্র একেছিলেন। তার মধ্যে সীতা, শিব" 

পার্বতী, গুহক ও রামচন্দ্র, মাতা যশোদ] ইত্যাদি 

চিত্জগুলি প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯১১ 

গ্ী্টাৰে কলকাতা সরকারি চাঁরুকল। বিদ্যালয় 

ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে 
এসে ক্রদ্ধবিষ্ালয়ের ছাত্রগণকে নিয়ে চিত্রবিষ্ঠা 

শিক্ষাদানের চেষ্টা তিনি করেছিলেন । 

১৯*৯-তে অবনীন্্রনাথের জোড়া্ীকোর 

বাড়িতে বিখ্যাত শিল্প সমালোচক এ কে, কুমার- 
স্বামীর সঙ্গে এবং ১৯১২-তে রাচীর নিজ বাড়িতে 
বিখ্যাত জাপানি শিক্ষাবিদ, ওকাকুরার সঙ্গে 
পরিচয় হয়। ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ তারা 

আহৃত হয়ে ১৯১৪ গ্রীষ্টান্বে যোগীমারা প্রাচীন 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--১ম সংখ্যা 

গুহাচিত্রের নকল করেছিলেন । ১৯১৫-র ২৩ 

মার্চ লর্ড কারমাইকেল ও তীর পন্থী শাস্তি- 
নিকেতনে আগমন করেছিলেন। অসিতকুমার 

তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বিষ্যালয়ের ছাত্র 
মণি গুপ্র,ডি,এল'রায়, শরদিন্দু, ধীরেন দেববর্মাকে 
নিয়ে আত্মকুঞ্জের আমগাছগুলির গোড়ায় পল্মের 

পাপড়ির আকারে মাটি কেটে তার মধ্যে লাল 
কাকর ভরাট করে নকশা করিয়েছিলেন । দেই 

সময়ে কারমাইকেল-বেদিটি অসিতকুমারের 

নকশায় তৈরি করা হয়। কলকাতা সরকারি 

চারুকল! বিষ্তালয়ের অধ্যক্ষ পা ব্রাউন অপিত- 

কুমারকে ভাইস প্রিন্দিপ্যালপদে নিয়োগ করে- 
ছিলেন। ১৯১৭ গ্রীহ্াবে প্রথম বাগগুহ। পরিদর্শন 
করতে গিয়েছিলেন। 

অসিতকুমার ১৯১২ খ্রীষ্টাবকে যখন দেহলী 
বাড়ির সংলগ্ন গৃহে বাস ও কাজ করছিলেন তখন 
পিয়ার্ঁন সাহেবও নিকটেই অন্ত একটি গৃহে বাস 
করতেন। অসিতবাবু ও পিয়ার্ঈন সাহেবের মধ্যে 
গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। পিয়ার্সনের পরিচিতা 
একজন মাকফিন মহিল! মিসেদ ট্রামী শাস্তি- 
নিকেতনে বেড়াতে আসেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা 

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতা অবলম্বনে অসিতকুমার একটি 
চিত্র একেছিলেন। শিল্পিবন্থুর এই চিত্রটি 

পিয়ার্ন মিসেস ট্রাপীকে দেখালে তিনি চিত্রটির 
উচ্চ প্রশংসা করে পাঁচশত টাক মূল্য দিয়ে চিত্রটি 

ক্রয় করেন। সেই লময়ে ভারতীয় যে-কোন শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীর আকা ছবি একশত বা দেড়শত টাকার 

মধ্যে বিক্রি হত। অদিতকুমারের ছবি পাঁচশত 

টাকায় বিক্রি হওয়াতে শিল্পিমহলে সাড়া পড়ে 
গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বরাবর একসঙ্গে 

তাঁকে বাস করতে না দেখলেও মাঝে মাঝে প্রায়ই 
এখানে এসে বিভিন্ন গৃহে বাম করতে দেখেছি । 

শান্তিনিকেতনে বড় ফটকের থেকে চীনাভবনের 

মাঝামাঝি রাস্তার উত্তরদদিকে খড়ের ছাউনি 
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দেওপা একট! পাকা দেয়ালসহ বাড়ি ছিল। এই 
বাড়িতেও তাকে একবার বাম করতে দেখেছি । 

তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের “তুমি যে স্থরের আগুন 
লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে গানটি অবলম্বনে একটি 

ছবি একেছিলেন। ছবিটি কলাভবনের সংগ্রহে 

রাখা আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে কলাভবনের অধাক্ষ 
পদে অসিতকুমার যখন শান্তিনিকেতনে সপরিবারে 
বাম করতে এলেন তখন তিনি এই গৃছেই ছিলেন । 
পরবতিকালে আগুন লেগে বাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়। 

১৯১৫-র ৭ই পৌষ উৎলবের সময়ে শাস্তি- 

নিকেতনে ফাস্তনী নাটক অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ 

অন্ধবাউল সেজেছিলেন। কলকাতায় জোড়া- 
ঈঁকোর বাড়িতে এই অভিনয় হয় ১৯১৭-র 

জানুআরি মাসে। অসিতকুমার ও পিয়ার্সন 
সাহেব এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন 

ডাকঘর নাটকেও অনিতকুমার দইওয়ালা সেজে- 
ছিলেন । রবীন্দ্র-নাটকে ধারা ভাল অভিনয় 

করতেন বলে সুখ্যাতি ছিল অপিতকুমার তাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথের আহবানে অদিতকুমারের শাস্তি- 

নিকেতনে সন্ত্রীক আগমন ১৯১৯-এ একথ। পূর্বে 
বলেছি। তার পূর্বে কলকাতা! সরকারি চারুকলা 

বিষ্ভালয়ে তখন চাকরি করতেন। তীর নিকটে 
যে-সব ছাত্র ছবি আকায় শিক্ষা লাভ করতেন 

তী্দের মধ্যে হীরা্চাদ ছুগার, অর্ধেনদুপ্রলাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কষ্ণকিস্কর ঘোষ ছিলেন। অসিত- 

কুমারের সঙ্গে তারাও শান্তিনিকেতনে চলে 

আসেন। ব্রদ্ষবিষ্ভালয়ের ছাত্র ধীরেন্ত্রকুষ দেব- 
বর্যা ও উক্ত তিনজন শিল্লিছাত্রদ্দের নিয়ে কলা- 

ভবনের প্রথম গোড়াপত্তন হয়। ১৯১৯ থেকে 
১৯২১ পর্যন্ত কলাভবনের প্রথম অধ্যক্ষের পদে 

অনিতকুমার ছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বন্ 
১৯১৯ এটা থেকে মণ্তাহে ছুদিন করে শাস্তি- 

নিকেতনে আগ! ধাওয়া করলেও পাকাপাকি- 

শিল্পী অমিতকুমার হালদার ৬৬৩ 

ভাবে কলাভবনের কাজে যোগদান করেন ১৯২০ 

খ্র্টাব্ধে। কলাভবনের কাজে যোগদান করে 

শান্তিনিকেতনে শিল্পী অনিতকুমারের অবস্থান 

তার জীবনের নৃতন অধ্যায় স্ুচনার স্থযোগ এনে 
দিয়েছিল। নৃতন নৃতন ছবি আকার কাজ ভিন্নও 
রবীন্দ্রসংগীত যা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় তাগাইবার 

স্থযোগ পেলেন। দ্বারিক নামক গৃহের দোতলায় 

ছিল কলাভবন আর নিচের তলায় ছিল নংগীত- 

ভবন। সংগীতভবনের মাঝের হুলঘরটিতে 
ডভোয়াঞিন কোম্পানির তৈরি ভাল একটি অর্গান 

রাখ! ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ 

তার রচিত নৃতন গান শেখাতেন। পরদিন 
সকালে ছবি আকার ফাকে সংগীতভবনে এসে 

অসিতদা, অর্ধেন্দু ও আমি শেখানো গানগুলি 
গাইতাম, অর্গানটি আমি বাজাতাম। অপিতদার 

যেমনি সুন্দর চেহারা, অন্তরটিও ছিল তেমনি 
সুন্দর ও ম্প্বারদী। তিনি আমাদের শিক্ষক 

হলেও অন্তরের দিক দিয়ে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে 
উঠেছিল। প্রথমদিকে কলাতবনের শিক্ষকদের 

আধিক অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না, প্রতি- 

মাসে মাইনে অল্পই পেতেন অন্তমব সরকারি আর্ট 
স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায়। তা হলেও মনে 

আনন্দের কোন অভাব ছিল না। একবার 

বসস্তকালে হোলি উৎমবের সকালের দিকে শাল- 
বীথিকার রাস্তার উপরে সতরঞ্চি পেতে দীনেন্তর- 

নাথ গানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গুরুদেবের 

বসন্তের গান গেয়ে আসর জমিয়েছেন। সংগীত- 

ভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীও গানের 

দলে আছেন। অধ্যাপক জগদানন্দবাবু বেহাল 

ও আমি একাজ নিয়ে গানের সঙ্গে যোগ 

দিয়েছি। গানের আমরে আশ্রমের অনেকে যোগ 

দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনিতা, নন্দলালবাবু, 

তেজেশবাবু) গৌরদা, তপনদা ইত্যাদি আরও 
অনেকে আছেন। তখনকার দিনে হোলির' 
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সমগে শান্তিনিকেতনে রঙ বা আবির খেলার 

গ্রচ্নন ভুয়নি। বেল! এগাবটা পর্ধস্ত গান চলে- 

ছিল। সন্ধ্যার দিকে দ্বারিকের দোতলায় কলা- 
ভবনে দীন্বাবুর উপস্থিতিতে তীর চা-চক্রের 

গোহীদের নিয়ে বিশেষ গানের আসর বসে। 

ভীমরাও শাস্বী হিন্দি হোলির গান গাইবেন। 
এই গানের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 

ছিলেন তপন চট্টোপাধ্যায়, অপ্িতদা, সরোজদা, 
তেজেশবাবু, গৌরদা ইত্যার্দি। গান যখন খুব 
জমে উঠেছে তখন হঠাৎ অগিতদা তার লম্বা লক্বা 
হাত, পা নিয়ে সরোজদার সঙ্গে ধরাধরি করে 

উঠে আসরের মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে এধার' 
ওধার চলে নৃত্য করতে শুরু করলেন। সেই 

নৃত্যের ভঙ্গি এই বৃদ্ধ বয়সেও চোখের উপর ভেসে 
ওঠে। নন্দলালবাবু, স্থরেনবাবু ও আমরা কয়েক- 

জন কলাভবনের ছাত্ররাও এঁ সন্ধ্যার গানের 
আমরে যোগদান করেছিলাম। 

খুব সম্ভব ১৯২২ শরষ্টান্দের গোড়ার দিকে এক- 
দিন সকালে কলাভবনে বসে ছবি আকছি এমন 

সময় অসিতদ। এসে বললেন, চল, পিয়ার্সনের 
ওখানে যাই, তীকে নিয়ে বর্ধমান রেল স্টেশনে 

গিয়ে রবিদাা মশায়কে রিসিভ করব। তিনি 
বিদেশ ভ্রমণের পরে বোস্বে-কলকাতাগামী 

রেলগাড়িতে আজ সকালের দিকে বর্ধমান রেল 

স্টেশনে এনে পৌছবেন।* উত্তরায়ণ অঞ্চলে 
কোনার্ক নাক বাড়িটিতে তখন পিয়ার্সন বাস 

করছিলেন । অনিতদার সঙ্গে কোনার্ক-বাড়িটিতে 
এসে দেখি পিক্নার্গন সাহেব একটি চিঠি টাইপ 

করছিলেন । আমাদের দেখেই বললেন, “তোমরা 
একটু বন, আমি চিঠিটির টাইপ শেষ করি ।” এই 
বলে সামনের টেবিলে একটি প্লেটে করে কতগুলি 

রন্দেশ খেতে দিলেন নিঞ্জে তিনি ভীম নাগের 
বঙ্গেশ খেতে খুব ভালবাসতেন। কলকাতার 

গেলেই কিছু সন্দেশ পক্ষে করে নিয়ে আসতেন । 

উদ্বোধন [ ৮৭৩ বর্ং--ঠম সংখ্যা 

আমাদের সন্গোশ খাওয়া হয়ে গেলে দেখি পিয়ার্মন 
সাহেব ইতিমধ্যে জামা-কাপড় পরে প্রস্তত। 
তিনজনে বোলপুর রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন 
ধরলাম। বর্ধমান রেল স্টেশনে পৌছে ওভার- 

ব্রিজ দিয়ে যখন পার হচ্ছিলাম তখন লক্ষা 

করলাম বোদ্ে-কলকাতাগামী ট্রেনটি ভিন্ন 

প্লাটফরমে দাড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে ছুটে 

গিয়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলিতে গিয়ে 

রবীন্দ্রনাথকে আমরা তিনজনে মিলে খুঁজে 

বেড়াচ্ছি, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না, 

একটু অবাক হলাম সবাই । এমন সময় দেখা গেল 

রেলগাড়ির শেষপ্রান্তের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা- 

গুলির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসছেন । 

আমর! তাড়াতাড়ি করে তাঁর নিকটে গেলাম এবং 

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বলে 

উঠলেন, “ভূত্য নীলমণিকে বোস্বে পাঠানো হয়েছে 

আমাকে দেখাশুনো করে নিয়ে আসবার জন্য । 

কিন্ত আমাকেই সমস্ত পথটায় নীলমণির খোঁজ- 
খবর করতে হয়েছে । বর্ধমানে গাড়ি বদল করতে 
হবে এবিষয়ে তার কোন খেয়াল নেই, দিব্বি 
ঘুমাচ্ছিল, বলে এলাম দগিনিমপত্তর নিয়ে নামবার 
জন্য । প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি 

বমেছিলেন সেখান থেকে তার জিনিসপত্র 

তা তাড়ি করে নামিয়ে আনলাম। পরবতী 

বোলপুরগামী রেলগাড়ি ধরে আমর সকলে 

বর্ধমান রেল স্টেশন ত্যাগ করেছিলাম। 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৮ খ্রী্টাবে। 

তখন সিংহল থেকে এলেন সন্ধর্স বাগীশ শ্রীযুক্ত 

ধর্মধর রাজগুরু মহাস্থবির । তিনি বিশ্বভারতী 

বিশ্ববিষ্তালয়ে পালি সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন, মনো- 
বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন । ক্রমে ক্রমে 
আরও কয়েকজন সিংহলী বৌদ্ধ সন্গ্যামী অধায়ন 

ও. অধ্যাপনার জন্ত শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন 
পুরাতন লাইক্রেরির সংলগ্ন পশ্চি্নদিকের একটি 
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গৃহে তীরা সকলে বাস করতেন। গৃহটির নাম 
ছিল গুরুগৃহ। অসিতদার অর্শাকা তার শ্রেষ্ঠ 
ও বড় আকারের কোনাল চিত্রটি যখন আক- 

ছিলেন তখন উক্ত বৌদ্ধ সন্্যাসীদের স্টাডি 
করবার স্থযোগ পেয়েছিলেন । ইত্ডিক়ান 

সোসাইটির চিত্রপপ্রদর্শনীর থেকে কলকাতার 
চিত্রদরদী প্রফুল্লনাথ ঠাকুর কোনাল চিত্রটি ক্রয় 
করেন। প্ররফুল্পনাথ ঠাকুর অপিতদার অনেক 
ভাল ভাল চিত্র পূর্বেই ক্রয় করেছিলেন । 

গোয়ালিয়র মহারাজার আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীইাবে 

নন্দলাল বন্ধ, স্থরেজ্মাথ কর ও অসিতকুমার 

হালদার গোয়ালিয়রে বাগগুহার প্রাচীরচিত্র 

নকল করতে গিয়েছিলেন । ১৯২৩-এ তীর বন্ধু 
উইলি পিয়ার্নের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন । 

সেই যাত্রায় সেখানে ছয় মাস থাকার কালে ফ্রাঙ্স 

ও ইতালি দেশ পরিদর্শন করেন। দেশে ফিরে 

এমে জানতে পারেন কলাভবনের সঙ্গে তাঁর 

সংশ্রব ছিন্ন হয়েছে। পরিবার নিয়ে এ অবস্থায় 

খুব অস্থবিধায় পড়লেন । শিল্পাচার্য অবনীন্তর- 

নাথের স্থপারিশে জয়পুর রাজকীয় কলানিকেতনে 

অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে । পরের 

বছরে ১৯২৫-এ তিনি লখনউ সরকারি চারুকারু 
বিচ্ভালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এইখানে 

বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের যোগ পেয়ে শিল্পীর প্রতিত। 

নানার্দিকে বিকাশ লাভ করেছিল। সরকারি 

চারুকারু বিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগে প্রয়োজনীয় 

পরিবর্তনের দ্বার] তিনি এর প্রভূত উন্নতি সাধনে 
সক্ষম হয়েছিলেন । এ-বিষয়ে অধ্যাপক স্বনীতি- 

কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যা দিপূর্ণ একটি প্রশংস।- 
মুখর সুন্দর প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রিকায় তখন ছাপা! 

ইয়। 

কয়েকটি সন্মান লাভও তিনি করেছিলেন । 

১৯৩৪ শ্রীষ্টান্ধে তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটি 
অব. আর্টের ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি 
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১৯৫৯-এ ভারতীয় ললিতকল! আকাদেমীর সদস্য 

হন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লখন্উ সরকারি চারুকারু 
বিগ্ভালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বাকি জীবন 

তিনি লখনউ শহরেই অবস্থান করেন। লখনউ 
আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদের শেষের দিকে তার 

নৃতন উদ্ভাবনা “লেকটিক্” চিত্র নামে থিপ্রাই 
কাঠের স্বাভাবিক দাগগুলির সাহায্যে চিজ্্র একে 

তার উপরে গালার পাঁতল৷ প্রলেপ দেওয়া হত । 

এই সব চিত্রে অভিনবত্ব থাকলেও তার প্রথম 

যুগের চিত্রের মেই ভাব-গতীরতার, আবেগের 

অভাব দেখা যায়। “লেকটিক্” চিত্রগুলি মভার্ন 

আর্টধর্মী বলা চলে । 

সাহিত্যিক অসিতকুমারের দক্ষতা প্রকাশ 
পায় তার প্রবন্ধে,কবিতায়, গঞ্পে, নাটকে ও স্থৃতি- 

কথায়। তার লিখিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় 

আঠারখানি হবে, তার মধ্যে অজন্ত1 ( ১৩২০ 

বঙ্গাব্দ), বাগগুহা ও রামগড় ( ১৩২৮ বঙ্গাব ), 

যুরোপের শিল্পকথ। ( ১৩৪৭ বঙ্গাবৰ ), ভারতের 

শিল্পকথ। ( ১৩৪৬ বঙ্গাব্ধ ), রবিতীর্থে (১৩৬৫ 

বঙ্গাব্দ ), খতুলংহার, শ্রীমন্তগবদ্গীতা, খেয়ালিয়া, 

মেঘদুত এগুলি তার উৎকৃষ্ট লেখা। 
অপিতকুমারের রেখাচিত্রগুলি ও রঙিন চিজ 

গুলি প্রধানত লিরিক্যাল বা গীতধমী ; রসে, 

ছন্দে অপূর্ব। তিনি নিজেও ছিলেন হাসিতে, 
কথায়, গানে, আনন্দে সর্বদা! উচ্ছল ও প্রাণচঞ্চল। 
১৯২৫ থেকে ১৯৪৪ পর্ধন্ত লখনউ সরকারি চারু- 

কারু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পর্দে যখন তিনি কর্মরত 

ছিলেন তখন আমি অনেকবার লখনউতে বেড়াতে 

গেছি। আমার এক আত্মীয় লখনউতে থাকতেন, 
তাঁর ওখানে গিয়ে উঠতাম, আবার অনেক সময়ে 

অপিতদার বাড়িতেও গিয়ে উঠেছি। আমাকে 

পেলে তিনি খুব আনন্দিত হতেন। গঞ্পে, গানে, 

তার লিখিত কবিতা পাঠে দিনগুলি মুখরিত হয়ে 

উঠত । বাড়িতে একটা অর্গান বাজন। ছিল, সেটা 
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বাদিয়ে আমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব তার 

অজানা রবীন্দ্রংগীতগুলি শিখে নেবার চেষ্টা 
করতেন। লক্ষ্য করতাম রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি 

কি গভীর আকরণ ও ভালবাসা । অসিত্দা 

বেশ ভালই গান করতে পারতেন। পুরাতন 
টেনিম খেলার জাল কেটে তিনটি হেমক বা 

ঝুলস্ত দোলনার মতে! তৈরি করে কয়েকটি বড় বড় 
গাছের ভালে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। হেমকের 

মধ্যে কম্বল ও বালিশ থাকত। শীতকাল, 

অসিতদা বিদ্যালয়ের ছুটি উপভোগ করছিলেন । 
সকাল নয় ঘটিকার মধ্যে অসিতদাঃ তার এক 

পিসতুতো! ভাই যোধাদা! ও আমি হেমকে গিয়ে 
আরাম করে বনতাম এবং নান। গল্প, সাহিত্য, 

শিল্প বিষয়ে আলোচনা হত। মাঝে মাঝে 
নিকটেই বাড়ির থেকে মুখরো।চক খাদ্য ও চা 

পরিবেশিত হত। শীতের ঠাগ্ডার মধ্যে মধ্যান্থের 

রোদ বড় মিষ্টি বোধ হত। আর-একবার লখনউতে 
গেছি। তখন তিনি সরকারি চারুকারু বিষ্ভালয় 
থেকে অবসর গ্রহণ করে সেখানেই গোমতী নদীর 

ধারে পিভিল লাইনের একটি বাড়িতে বাস কর- 

ছিলেন । গ্রীষ্মকাল শুরু হয় হয়। অপরাহু বেলা 

চার ঘটিকার কাছাকাছি সময়ে আমাকে নিয়ে 
নিকটেই ভাস্কর হিরথায় রায়চৌধুরীর বাড়িতে 

গেলেন । ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হীরুদা, হীরুদা 

বলে ডাকলেন। দরজ| খুলতেই দেখি ঘর 

অন্ধকার,__বুঝাঁ গেল, হীরুদ। দিবানিত্রা দিচ্ছি- 
লেন। অসিতদার সঙ্গে আমাকে দেখেই সাদরে 

ডেকে নিয়ে বলালেন। হাীরুদ ছিলেন গল্পের 

রাজ, নানারকম গল্প বলতে পারতেন । সেদিনের 

গল্পের প্রসঙ্গে বলেছিলেন--জয়পুর মহারাজার 

ভাগ্ডারে প্রচুর হীর1, জহরত ছিল। দেগুলির 

আসল, নকল যাচাই ও মৃল্যঠিক করার জন্য 
একজন বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ জন্ুরীকে আনা হয়েছিল। 

জহুরী এমনি ওস্তাদ ছিল যে, হীরা, চুন্লি পাথরটি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম ব্ষ--»ম সংখ্যা 

হাতের মুঠর মধ্যে ধরেই পাথরের উত্তাপ অনুভব 
করে কোন্টি আসল ও কোন্টি নকল পাথর বলে 
দিতে পারত। এমনি স্থক্ম উত্তাপ বোধ ছিল 
লোকটির । কলকাতার এক দোকান থেকে আমি 

একটি আংটি খরিদ করে আঙুলে পরেছিলাম । 
অসিতদা আংটিটি দেখে ভাল লাগায় আমার 

কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন । তার আঙুলে পর 
আংটটি হীরুদাকে দেখিয়ে বললেন, “তুমি তো 
সেই পাকা জন্ুরীর দেশে কিছু কালের জন্ত ছিলে, 

তোমারও নিশ্চয়ই পাথর চেনবার বিদ্ধে কিছুটা 
জান! থাকবে, বল তো৷ এই আংটির পাথরের মূল্য 
কত হতে পারে ?* এই বলে নিজের আঙুল থেকে 

ংটিটি খুলে হীরুদার হাতে দিলেন। তিনি 
ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আংটিটি দেখে গম্ভীর- 
ভাবে বললেন, তিনশত টাকা তো৷ হবেই। এই 

কথ শুনে অনিতদ। বললেন, এত বেশি হবে ন|। 

তার পরে দুইশত টাকা হয়ে যখন দেড়শত টাকায় 
নামল তখন হীরুদা বললেন, এর চাইতে আর 
কিছুতেই কম হতে পাবে না। অমিতদদা হাসতে 

হাসতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “বীরেন, 

ঠিক কত মূল্য ফাস করে দাও।” চৌরঙ্গীর এক 
দোকান থেকে পনের টাকায় কিনবার কথা বলতে 

হীরুদা একটু থ হয়ে গেলেন এবং নিজের জন্থরী 
বিষ্ভার দৌড় কত দ্র বুঝতে পেরে আর গল্ভীর 
থাকতে পারলেন না, একটু হেসে ফেললেন। 

হীরুদাকে সেদিন খুব ঠকানো গেছিল। 
অসিতদার কাছ থেকে যেমন আন্তরিক স্নেহ 

সর্বদ! পেয়েছি, তেমনি তার উদার হস্ত সর্বদা 

প্রসারিত ছিল যে-কোন প্রকার সাহায্য করবার 

জন্য । মন তার এত উদার ছিল যে, অতীতের 

তিক্ততা সহজে তুলে গিয়ে সকলকেই সাহায্য 
করবার জন্য এগিয়ে আমতেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাবের 

জান্আরি মাসে অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে 
বিশ্বভারতীর জন্ত অর্থ সংগ্রহ করতে রবীন্দ্রনাথ 



আশ্বিন, ১৩৯২ ] 

রখনউতে এসেছিলেন । এলাহাবাদ ও কানপুরেও 

সেশ্যাঙ্ধায় একই কারণে গিয়েছিলেন। তখন 
লখনউর বিশিষ্ট বাঙালী ও অন্তান্ত সম্প্রদায়ের 
বন্ধুদের লহায়তায় বেশ কিছু টাক! বিশ্বভারতীর 

জন্ত অসিতদ] সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সেই 

সময়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন অসিতদার বাড়িতে গিয়ে 

উপস্থিত হুন। অসিতদাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ 

মন্তব্য করেন, “অদিত, তোমাকে দেখতে এখন 

বেশ খোলতাই হয়েছে ।” উত্তরে অসিতদা নাকি 
বলেছিলেন, “রৰি দাদামশাই, এখন যে আমি 

সিলভারটনিক খাই ।” এ-কথাট! পরে অসিতদ। 

হাসতে হানতে আমাকে বলেছিলেন । 

বিবেকানন্দগতপ্রাপ শরচ্চন্ত্র ৬৬৭ 

তার নিজের সংগ্রহ কর। চিত এবং নিজের 

আকা অনেক চিত্র এাহাবাদ সরকারি সংগ্রহ- 

শালায় প্রদান করেন। অন্তত্র কতকগুলি 

মিউজিয়ামেও তিনি নিজের আক। চিত্র প্রদান 
করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে বাংলায় 

অসিতকুমার শিল্পী হিসাবে যতটা পরিচিত ছিলেন, 

পরবতিকালে সেট! কিছু পরিমাণে ক্ষুপ্র হয়,__. 
তার প্রধান কারণ জীবনের শেষের দিকে তিনি 

উত্তর ভারতেই বরাবরের জন্ত বলবা করে- 

ছিলেন বলে। উত্তর ভারতে তিনি বিশিষ্ট 
শিল্লিরপে সর্বজন পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় 

শিল্পজগতে তাঁর অবদান চিরন্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

বিবেকানন্দগতপ্রাণ শরচ্চন্্র 
শ্রীমতী ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় 

'জ্বাম-শিব্-সংবাদ"-প্রণেতা শ্রীণরজ্চচ্দর চক্রবতর [বদুষণী দৌঁহতী। 

আজ আপনাকে আর এড়িয়ে যেতে 

দেব না; ব্লুন-আপনি আমাকে দীক্ষারদানে 

ধন্ত করবেন ? 

ব্যাকুল শরচ্চন্ত্রকে নাগমশায় লন্গেহে ধুলো 
থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 
'আমি সামান্য লোক, আমি এসবের কি জানি। 

স্বয়ং শঙ্কর আপনার গুরু হবেন ।১১ ব্যথিত 

শরচ্চন্দ্র নাগমশায়ের আশ্বাম বাক্যে পুলকিত 

হলেও শাস্ত হলেন না। এ কেবল স্তোক-বাকা, 

নিজে এড়িয়ে যাবার জন্য | জ্ঞানিভক্ত শরচ্চন্দ্ের 

ব্বদয় কিন্ত অচিরেই শান্ত হয়ে আসে--মন বলে 

উঠল £ নাগমশায়ের মতে সিষ্বপুরুষের মুখের 
বাক্য কখনও নিশ্ষল হবে না। স্থতরাং অপেক্ষা 

করাযাক। 

বৃহৎ কোন সম্ভাবনার আগে পরম করুণাময় 

১ “নাগমহাশয়”--বিনোদিনী মিত্র । 

ঈশ্বর সবার অলক্ষ্যে প্রাথমিক পর্ব নীরবে সমাধ! 
করে রাখেন । পুববাংল! ( বর্তমান বাংলাদেশ ) 

ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার অখাত পল্লী 
কোটাপাড়ার এক শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ 

পরিবারের সন্তান শরচ্চন্দ্র চক্রবতাঁ ইতিপূর্বেই 
উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে উপযুক্ত চাকরি অন্বেষণে 
কলিকাতায় বনবাস করছেন। শ্রীরামরুদেবের 

অন্যতম বিশিষ্ট গৃহিসম্তান নাগমশায় পূর্বপরিচিত 

সুহৃদ; পিতৃস্থানীয়, পরম আত্মীয়। ১৮৮৯ 
খরীষ্টান্ধে তিনিই প্রথম শরচ্চন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে ও 

আলমবাজার মঠে নিয়ে যান। তারই আগ্রহে 

শরচ্চন্দ্র পরিচিত হুলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ 

পাধদ শশী মহারাজ (ম্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ) ও 
যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দ ) মঙ্গে। 
বরাহুনগরের পরে আলমবাজারের সেই পুরানো 



৬৬৮ 

বাড়িতে তখন শ্রীরাম মঠ স্থানাত্তবিত। 

শ্রীরামকফের ত্যাগী সন্তানদের কঠোর তপস্তা এবং 
ভগবদ্ব্যাকুলতায় শরচ্চন্ত্র এক চুম্বকের মতো 

আকধণ অনুভব করতে লাগলেন। কর্ম থেকে 

অবসর পেলেই তিনি সেখানে গিয়ে জমায়েত 

হতেন। হ্বামীজীর শিষ্ক কানাই মহারাজের 

(স্বামী নির্ভয়ানন্দ) সঙ্গে হাটবাজার করা, লাধুদের 
উচ্ছিষ্ট বাসন মাজ! এবং শশী মহারাজের আদেশে 

্বহস্তে ্রীপ্ঠাকুরের ভোগ রান্না ইত্যাদি কর্মে 
শরচ্চন্দ্র নিজেকে পরম ধন্য মনে করতেন। স্বামী 

বিবেকানন্দের দর্শনলাভ কিন্তু তখনও পর্যন্ত 

শরচ্চন্দ্রের জীবনে ঘটে ওঠেনি । স্বামীজী এ সময়ে 

পরিব্রাজকরূপে, ভারতবর্ষ পর্যটন করছিলেন এবং 

তার কিছুদিন পর আমেরিকা যাত্রা করেন। 
শরচ্চন্ত্র বিমুঞ্কচিত্তে শ্রীরামরুষ্-সম্তানদের কাছ 
থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কথ শ্তনতেন । 

সম্ভাবনাময় এক বনম্পতির প্রকাশ-উপযোগী 

নানাবিধ প্রস্ততিপর্ব চলেছে তখন । উচ্চশিক্ষিত, 
সংস্কতজ পণ্ডিত শরচ্চন্ত্র ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের 

প্রাথমিক শিক্ষা এইসব বালমন্ন্যাসীর্দের কাছ 

থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। বেদাস্তারাগী 

শরচ্চন্দ্র ক্রমেই তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্ত উতলা 
হতে থাকেন। শিৰমহিম্নঃ? স্তব পাঠ করার জন্ 

সংস্কৃত জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তের একাগ্রহদয়ই 

অধিক কাম্য ; শশী মহারাজের কাছ থেকে এই 

কথ! শুনে শরচ্চন্্র ধারণা করতে পারলেন যে, 

উপলব্ধির রাজ্যে শুফ জ্ঞান নয়, _ভক্তিমিশ্রিত 

জানের সাধনই সমধিক প্রয়োজন ৷ ভক্ত ও ভগ- 

বানের হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা 
না থাকায়-_এক ছিলিম তামাক সেজে, ভোগের 

পর শ্রীরামকষ্ের পটের সামনে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত 

ধরে শশী মহারাজের দাড়িয়ে থাকা দেখে তার 

মনে হত, নিশ্চয়ই এর মাথায় ছিট আছে। 

ভাৰাবেশে নাগমশায়ের এখানে ওখানে পড়ে 

উদ্বোধম [৮৭তম বর্ধ--নম লংখ্যা 

যাওয়া এবং ছই গুরুভাই--নাগমশায় ও শশী 

মহারাজ মুখোসুখি বসে “জয়ওরু” “জয়গুর” বলতে 

বলতে সাশ্রনয়নে ও রুদ্ধকণে অবস্থান--সবই তীর 
কাছে নিছক পাগলামি মনে হত। কিন্তু 

বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে বিচারগ্রবণ শরচ্চন্রের 

হ্বদয়ে বিশুদ্ধ জানের সঙ্গে ভক্তির রস জারিত 

হতে থাকে । ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। 

নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্থৃত হয়ে প্রিয়তম ইঞ্টের সঙ্গে 

যে একাত্মতাবোধ--জীবনের সকল সাঁধনা-_ 

সকল ৰিচার-_-সকল ভক্তির সেটা তো শেষ কথা। 

রসময়ী ধরিক্রীর খাতৃতে খতুতে রূপ পরিবর্তনের 

মতো! শরচ্চন্দ্রের আস্তর-প্রকৃতিতেও অপূর্ব বিন্ময়- 

কর বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটতে থাকল--হদয়ান্ছ- 

ভূতির এক-একটি দ্বার উত্তরোত্তর উন্মোচিত 

হতে লাগল। বেদাস্ত-বিচারের প্রখর নিদাঘ- 

শেষে ভক্তির রনধার। এল জীবনে । জ্ঞানের 

সঙ্গে ভক্তির সার্থক মিলন ঘটল। নব্জীবনের 

আবির্ভাবের শঙ্খ বেজে উঠল। 
স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন৮-সারা বিশ্বে 

আত্মার বিজয় ঘোষণ। করে, তুমুল আলোড়ন 

তুলে। শরচ্ন্দ্র চললেন তাঁকে দর্শন ও অন্তরের 

শ্রদ্।া নিবেন করতে । ১৮৯৭ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুআরি 

মাসের শেষভাগে এক মধ্যান্থে, অস্তর-দেবতার 

অমোঘ বিধানে, শ্রীগুযুর সঙ্গে শিঘ শরচ্চন্ 
চক্রবরতীর চাক্ষুষ মিলন ঘটল। স্বামি-শিষ্যের 

প্রথম মিলন-স্থান বাগবাজারে প্রিয়নাথ 

মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। স্বামীজীর চরণ-সমীপে 

তাঁকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলেন-_ন্থামী তুরীয়- 
নন্দজী। তেজোদৃণ্ড যুবকের প্রাথমিক 
পরিচিতিতেই বিবেকানন্দ হলেন চমতরুত, আকুষ্, 
-শরচ্চজ্জ হলেন মু -সম্মোহিত। এরপর 

চলল দেয়া-নেয়ার পালা । একজন শুধু বিতরণে 
উন্মুখ,-অন্তজমে গ্রাণভরে কুড়িয়ে নিতে। 

ক্রমশঃ ১৮৯৭ এ্ান্বের ১ ষে। দীক্ষালাভের 
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বিশেষ দিনটি এগিয়ে আসতে লাগল । শরচ্চন্্ 
অবন্ঠ ইতিমধ্ো মনে-প্রাণে শ্বামীজীকেই গুরুপদে 

গ্রহণ করেছেন। কয়েকদিন আগে এক প্রচণ্ড 

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ছে তিনি আলমবাজার যঠে গিয়ে 

উপস্থিত। হ্থামীজী তখন খালি গায়ে-_মেঝেতে 
মাছুর বিছিষ্বে বিশ্রাম করছেন । নীরবে শরচ্ন্তর 

গিয়ে কাছে বসলেন হঠাৎ তিনি দেখেন, 
সাক্ষাৎ শঙ্কর সম্মুখে শয়ান রয়েছেন শরচ্চন্ত 

বিদ্বান, তার উপর বিচারশীল। কোন দৃশ্তকে 

বা ঘটনাকে বিনা যুক্তিতে মেনে নেবার পান্র নন। 

নিজের চোখকে মার্জন করে ভাল করে নিরীক্ষণ 

করে দেখেন,_হ্যা সত্যই--জ্যোতির্ময় শায়িত 
শঙ্কর । ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে আরও নিকটবর্তা 

হয়ে সুম্পষ্টই দেখেন_ যোগমগ্র অপর্ষপ শিব- 
মৃত, মানব শরীর নয় কিংব! দৃষ্টির ভ্রমও নয়। 

বিন্বয়ের আর কুল-কিনারা পান না; এমন সময়, 
অন্ধকার রাত্রিতে সহসা! বিছ্যুতালোকে 
আলোকিত পথের দ্িশার মতো, কয়েক বৎসর 
পূর্বে শ্রুত সাধু নাগমশায়ের সেই ভবিষ্দূ-বাণীর 
কথা মনে পড়ে যায়। শরচন্দ্র নিঃসংশয় ও 

নিশ্টিস্ত হলেন। অপেক্ষা করে রইলেন, কবে 

্বামীজী তাকে শিব বলে সন্ষেহে গ্রহণ করবেন। 

শিবাধতার স্বামীজী শরচ্চন্ত্রকে গ্রহণ করলেন 
আপন সম্ভানরপে, -আহনুষ্ঠানিক অর্থেই তাঁকে 

দীক্ষা গ্রদ্দান করলেন। স্বামীজীর বিশিষ্ট 

সন্যাসিশিস্ স্বামী শুদ্ধানন্দের দীক্ষাও এীদিনেই 

হয়েছিল। 

গ্বামীজী বারবারই শিষ্তকৈ যাচাই করে 

দেখেন, তরুণ শিষ্তের মনের দৃঢ়তা ও হদয়ের 
গভীরতা কতখামি। বুঝতে চাইলেন, -গঙ্গায় 

ঝাপ দিলে অথব! ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে 

পড়লে তার কল্যাণ হবে বিবেচন! করে এন্ধপ 
আদেশ করলে শিল্ঠ গা পালন করবে কিন।। 

বৃহম্পতিবায়ের বারবেঙগায় গঙ্গায় নৌকোযাজায় 

বিবেকানন্গত্গ্রাণ শরচ্চন্তর ৬৬৯ 

গুরুতাইর। সবাই আপত্তি জানালে, স্বার্মীজী 

শিল্ককে বললেন--“চল্ বাঙাল, আমার সঙ্গে” 

এও শিষ্বের পক্ষে আর-এক পরীক্ষা! মাঝ- 

গঙ্গায় হাওয়ার গতি তীব্র হওয়ায় নৌকো 

খুব জোরে ছুলতে লাগল। বাঙালের 
গুরুভক্তি ততক্ষণে টলোমলো-_বুক ভয়ে 

টিপ টিপ. করছে। কিন্তু, যেই গুরুর দিকে চোখ 

পড়ল- দেখে, গুরু নিধিকার-_পরম প্রশান্তি 
তার চোখে-মুখে” আনন্দ ভরপুর হৃদয়ে গুণ 

করে গান গাইছেন। ব্য, হৃদয় হতে সব সংশয়, 

ভয় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। এই যে লমর্পণ--এ 
অতি বিরল। এই বিশ্বামও অতি ছূর্মত! 

শরচ্চক্জের জীবনে সমর্পণ ও বিশ্বাস শেষ দিনটি 

পর্বন্ত অঙ্কুণ ছিল। বরং বলা চলে, উত্তরোত্তর 

দুঢ় থেকে দুঢ়তর হয়েছে। নিবেদিতার হীতে 
ছোয়া মিষ্টি এবং জল খাইয়ে আচারনিষ্ঠ শিক্কের 

গৌড়ামির আর-এক পরীক্ষা নিলেন গুরু ৷ রহস্য 

করে সবাইকে শুনিয়ে শ্বামীজী বলেছিলেন-_ 
“আজ এই ভট্চায-বামুন নিবেদিতার এটো খেয়ে 

এসেছে 1 ছুষটুমিভরা হাসি নিয়ে শরচ্চন্রের 
দিকে ফিরে বললেন-_-“তার ছোয়া মিষ্টি না হয় 
খেলি, তাতে অত আসে যায় না। কিন্তু তার 

ছোয়৷ জলট! কি করে খেলি? তৈরি উত্তর-_ 

গুরুর প্রসাদরূপ অমৃত গ্রহণ করেছি। এবং 

আপনার আদেশে চগ্ডালের ভাতও খেতে 
পারি ।* পরীক্ষার শেষ নেই ! আরও একবারের 

মতো গুরুভক্তির পরীক্ষা হয়েছিল। সর্বগ্রাসী 

কুর্যগ্রহণের পুণ্যক্ষণে নৈষ্ভিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ 

যে গঙ্গা্বান ও জপধ্যানে ডুবে যাবে বলাই 

বাহুল্য । ছলন। করলেন ক্রঙ্ষবিদ্ গুরু । শ্বামীজী 
সেদিন কলকাতায় বলরাম-ভবনে । শিষ্বের সেদিন 

হ্থযোগ হয়েছিল প্রপ্ুকর জন্ত নিজ হাতে রানা. 

করার । স্বামীজী তাঁর আদরের “বাঁাল' সন্তানের 

হাতে পূর্ববঙ্গীয় রন্ধমরীতিতে প্রস্তুত আহার 
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খুব তৃর্টির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন । শ্বাীজী 

সেদিন খুশি হয়ে বলেছিলেন--এমন কখনও 

খাইনি।” কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে শীক- 

ঘণ্ট। বেজে উঠলে এবং মেয়েদের উলুধ্বনিতে 
মুখরিত হলে স্বামীজী শিস্তকে লক্ষ্য করে বলে 
উঠলেন--“ওরে গেরন লেগেছে-_-আমি ঘুমোই, 

তুই আমার পা! টিপে দে।” শিশ্তও পরমানন্দে 
শ্রীগুরুর পদসেবায় রত হয়ে ভাবতে থাকেন-_-এএই 

পুণ্যক্ষণে গুক্ুপদ নেবাই আমার গঙ্গান্নান ও 

জপ।' ৃর্ধগ্রহণের মতো! বিশেষ কালে বা 

পুণ্যক্ষণে গুরুপদ সেবাই যে গঙ্গাপ্পান ও জপ- 
ধ্যানেরও অধিক পুণ্য বহন করে, এই দুর্লভ শিক্ষা- 

লাভের এমন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বা কয়জনের 

জীবনে ঘটে ! 
এরপর চলল শরচ্চন্দ্রকে নিজের যোগ্য শিশ্ত 

করে গড়ে তোলার পাল! । ম্বামীজী স্বয়ং তাকে 

শান্্পাঠ করাতে লাগলেন । খগবেদের কঠিন 
ভাবার্থ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জলের মতে৷ 

সহজ করে দিলেন। শঙ্করাচার্ধের ব্রদ্ধস্থত্র- 

ভাষ্তের অংশ বিশেষের প্রতি কটাক্ষ করে এক- 

দিন খোচ] দিলেন হ্বামীজী। শঙ্করাচার্ষের প্রতি 

গভীর অন্থরাগবশতঃ শরচ্চন্দ্র কিন্ত এ খোচাকে 

নীরবে সহ করতে না পেরে, _তেজোদৃপ্ত স্বরে 

শীগুরুর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন 
অগ্নি তার তেমনই শিখা । পশ্তরাজ পিংহ যেন 

বারবারই লেজে কামড় দিয়ে শীবকের অন্তমিহিত 
শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। যুগাচা স্বামীজী তার 
প্রিয় শিষ্ককে প্রকৃত অর্থেই বোস্তজানে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরজীবনে 

তার সেই গুরুদত্ত আত্মবিষ্ভার শক্তি সমধিক 

পরিস্ফ্রিত হয়েছিল। কর্মজীবন থেকে অবসর 

গ্রহণের পরে বৈদাস্তিক শরচ্চন্ত্র তীর ব্রদ্ষবিদ্বরিষ্ঠ 
আচার্ধের ভাবান্থগ “বিবেকভাষ়া'- এই শিরো- 

নামে একথানি বর্ধসথজ-ভাম্য গ্রন্থনায় আত্মনিয়োগ 

উদ্বোধন [৮৭তম ব্ধ--»ম নংখ্য। 

করেছিলেন। অসমাণ্ড সেই বেদান্ততাস্বের 

ভূমিকাংশটি মাত্র উদ্বোধন” পন্রিকায় ১৩৬৪ 

সালে প্রকাশিত হয়েছে। 

ব্দোস্তজানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী শিশ্ককে 

গড়ে তুলেছিলেন আদর্শ তক্তরূপে। শিখিয়ে- 

ছিলেন ভক্তিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাধন আত্মনিবেদন__ 

সমর্পন । তাই তো দেখা যায় যখন সমর্পণ, 

শরচ্চন্দ্র সেখানে অন্থুনয় বিনয় করে গুরুকপা 

ভিক্ষা! করছেন,__“বলুন, এ জীবনেই ঈশ্বরলাভ 

হবে কিনা আপনি বলে ধিলেই হুবে।* 

৭৫ বত্সর বয়ন পর্যন্ত, শরচ্চন্দের সমগ্র 

জীবনে এই জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য সমন্বয়ই মূল- 

মন্ত্র হয়ে দেখ! দিয়েছে। ক্রক্গ বিজ্ঞানের সঙ্গে গুরু- 

তক্তির অত্যাশ্চর্য সমীকরণই তার সাংসারিক 

জীবনের সমন্তাবহুল দিনেও তাকে কখন অবসন্ন 

হতে দেয়নি। শ্রীগুরুর স্থুল অন্তর্ধানের পরে 

সম্পূর্ণ বিবশ শরচ্চন্ত্রকে উঠে ধাড়িয়ে নিজেকে 

আবার সামলে নিতে কিঞ্চিৎ সময় নিয়েছে 

ঠিকই-_কিস্তু দেই বিহ্বলতাও ভগবদ্বিরহেরই 

নামান্তর । 'ম্বামীজীর প্রতি+, 'পূর্বস্থাতি, প্রস্ৃতি 

রচনায় প্রকাশিত তার হৃদয়ের সেই বিরহ-বিধুর- 

ভাব বড়ই করুণ! হ্ৃদয়ব্যথা, জলভর] মেখের 

মতো৷ গুচ্ছ গুচ্ছ এখানে ওখানে চাপ বেঁধে 

রয়েছে--কবিতার ছত্রে ছত্রে ; বড় নিবিড়, মর্ম- 

বেদন! মাথ!। ! কথার ছলে, আলোচনার ফাকে 

ফাকে শ্রগুরুপ্রদত্ত মূল্যবান উপদেশগুলিই তার 

ব্যক্ত হয়েছে জীবনের অস্তিম দিনেও । 

সে ১৯১১/১২ প্রষ্টাষ্বের কথা ৷ শরচ্চন্দ্র তখন 

ফরিদপুরের কুরাশি গ্রামের কোটাপাড়ায় 

বাদ করছেন। সম্ভবতঃ মেদিনীপুর থেকে 

বরিশালে ব্দলীর গ্রাককালে। গুরুর আবর্শন- 

জনিত ব্যথ! ততদিনে পরিণতরূপ নিয়েছে। 

প্রথম। কন্তা সম্ভান__সাড়ে তিন বখসর বয়সে 

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত |.” প্রাণের আশ! 
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আর নেই। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে 
্রহ্ষচারী ও মন্ন্যানীরা শরচ্চন্দ্ের কাছে প্রী্রীঠাকুর 
ও ম্বামীজ।র কথা শোনার জন্ত এসেছেন। 

শরচ্চন্জ্ শ্রীগুরর আলোচনায় তন্ময় হয়ে তখন 

অন্ত জগতে বিচরণ করছেন। এমন সময়ে 

অন্দর মহলে কান্নার রোল উঠল। পরিচারিক! 

এসে খবর দিল--দাদাঠাকুর, দিদিমণি যে 

চলে গেলেন, একবার এসে দেখে যাবেন না? 

শরচ্ন্্র নীরবে উঠে ঘরের জানলাগুলি বন্ধ 
করে দিলেন--পাছে ভিতর-বাড়ির কান্নার 

শব এসে প্রসঙ্গের বিদ্বা করে। বললেন-_ 

শরীর আসবে আবার যাবে, কিন্ত আজকের 

মতো দুর্লভ দিন আর জীবনে আসবে না। 
এর! প্রশ্রীঠাকুর, স্বামীজীর কথা শোনবার জন্ত 

এসেছেন, কাবার দিন অনেক আমবে কিন্ত 

স্বামীজীর কথা শোনবার লোক জীবনে সব 

সময়ে পাওয়া যাবে না। ম্বামীজীর কত দয়! ! 
এই দারুণ শোকের ক্ষণটিতে ঠিক নিজের জন 
পাঠিয়ে দিয়েছেন !! 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতৃর গৃহিশিষ্য শ্রীবাসের জীবনে 
অন্রূপ ঘটনার উল্লেখ আছে । মহাঁপ্রতু শ্রীবাসের 

গুহে পদার্পণ করেছেন, খোল-করতাল যোগে 

কীর্তন চলেছে। পীড়িত পুত্রকে নিয়ে বাড়ির 
ভিতরে তখন যমে-মাহ্থষে সংগ্রাম চলছে । শেষ 

পর্বস্ত শ্রীবাসের পুত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। 

পুত্রহারা জননীর হাহাকারে- বাড়ির ভিতরে 

সমুপস্থিত সকলে ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন। 

ক্রন্দনের রোল পাছে বহির্বাটীতে শ্রীমন্সহা ্ রস্ুর 

কীর্তনে বাধা সৃষ্টি করে, তাই শ্রীবাস স্বয়ং বাড়ির 

ভিতরে ছুটে গিয়ে সাত্বন৷ দিতে থাকেন__- 
'পরম গভীর ভক্ত মহা তত্বজ্ঞানী | 
স্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিল আপনি ॥ 
*তোমর] ত সব জান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা । 
সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা” ॥? 

( শ্রীচৈতন্তভাগব্ত ) 

বিবেকামন্দগতগ্রাণ শরচ্চন্দ্ ৬৭১ 

শুধু তাই নয়, দ্বয়ং চৈতন্দেব যখন জানতে চান, 
বাড়িতে কোন দুঃখজনক কিছু ঘটেছে কিনা-_ 

জানিভক্ক প্রবাস করজোড়ে উত্তর দিয়েছিলেন-_ 

**প্রভু মোর কোন ছুঃখ ॥/যার ঘরে ব্ুপ্রসন্ন 

তোমার শ্রামুখ ॥” 

শরচ্চন্দ্র সরকারি কর্ম উপলক্ষে অবিভক্ত সেই 

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন ইংরেজ 

আমলের পোস্টাল হ্ুপারিন্টেন্ডেট পদ 

ভারতীয়দের পক্ষে বেশ উচ্চ সম্মানার্হ ছিল। 

শরচ্চন্ত্রের এ কর্মজীবনও কিন্ত শ্রীপ্তর এবং তদীয় 

ভাবধার থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে 

পারেনি । যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানেই 
তাঁকে ঘিরে একটি ভক্ত-পরিমগ্ডল গড়ে উঠত-_ 

ধারা শ্রীরামকৃষ্ণ, ম। এবং স্বামীজীর ভাবে নিজ 
নিজ জীবন গঠনের স্যোগ পেতেন অনায়াসে-- 

স্বামীজীর একজন প্রিয় শিষ্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য 

তীদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের পরম সহায়ক 

হত! এখানে উল্লেখ্য শরচ্চন্দ্রের অক্ষয়কীতি 

'স্বামি-শিহ্য-সংবাদ” গ্রন্থের ( ছুই খণ্ডে) প্রণয়ন, 

-__এই কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেই সাধিত হয়েছে। 

এই শ্বামি-শিষ্-সংবাদ? গ্রন্থ রামকুঞ্জ-বিবেকানন্দ 

সাহিত্যে শুধু নয়, ভারতীয় ধর্মমাহিত্যের ইতি- 
হাসে এক অসাধারণ অব্দান-স্বরূপ | 

অগ্যাবধি সহশ্র সহশ্র আদর্শবার্দী তরুণ-তরুণী 

মাত্র এই গ্রন্থ-মাধ্মেই বিবেকানন্দ-তড়িৎস্পৃষ্ 
হয়েছেন--অনাগতকালে এই গ্রন্থ আরও কত 

প্রীণকে স্পর্শ করবে তা কে জানে ! উল্লেখ বাহুল্য, 
গ্রস্থোক্ত 'শিষ্ঠ'ই হচ্ছেন লেখক শরচ্চন্ত্র স্বয়ং। 

উদ্বোধন" পত্রিকায় শরচ্চন্দ্রের রচনাবলীর সংখ্যা 

বিপুল--কেবল প্রবন্ধ নয়, কবিতা এবং গানও 

রচন। করেছেন । সংস্কৃত স্তবস্ততির সংখ্যাও সামান্ত 

নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সে-সবের বিশদ উল্লেখ ও 

আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু কোনদিন 

তীর সম্গ্র রচনাবলী প্রকাশিত হলে, রামকৃ্- 
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বিবেকানন্দ-সাহিত্যান্ুরাগীদের পক্ষে তা হবে 
পরমপ্রাণ্তি। উদ্বোধন কার্ধালয় প্রকাশিত 'সাধু 
নাগমহাশয়? গ্রন্থের প্রণেতাও শরচ্চন্দ্র। অধুনা 

ছুপ্রাপ্য শহ্বরাচার্ধ-প্রণীত “বিবেকচুড়ামণিঃ, 
প্রকরণগ্রস্থের বঙ্গানুবাদও বৈদাস্তিক শরচ্চন্দ্রে 
জ্ঞাননিষ্ঠার উজ্জ্বল সাক্ষ্য । শরচ্চন্দ্র স্গায়কও 

ছিলেন । প্রপ্রীমাকে গান শোনাবার ছুর্লত সৌভাগ্য 
তার কয়েকবার হয়েছে । ম! তীর সম্ভানের কণ্ে 

গান শুনে অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করতেন, বলতেন-_ 

“আহা! কিভাব! কিগান!” বেলুড়মঠেও 
শরচ্চন্দ্র স্বরচিত গান গাইতে গাইতে বিভোর 

হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পরে যখন 
তিনি দুহাত তুলে নেচে নেচে নিজ-রচিত গান 

গাইতেন- তথন স্বামী ব্রহ্মাননা, স্বামী প্রেমানন্দ 
এবং গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের লীলামঙ্গীরাও 

এসে তীর সঙ্গে যোগ দিতেন। 

শরচ্চন্দ্র যখন বর্ধমানে কর্মরত, সেইকালে 

্রীশ্রম৷ শরচ্চন্দ্রের বামভবনে একবার ছু-তিনদিন 
বাম করে তাঁর সেবা গ্রহণ করেছিলেন ।১ 

শরচ্ন্র ছিলেন একনিষ্ঠ গুরুতক্ত । প্রসঙ্গত; 

একটি এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ কর। যেতে 

পারে, যাতে তীর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব- 

বাহী রূপটি যেমন সপরিষ্ফুট, ঠিক তেমনই তার 

অনন্য গুরুতক্তিরও একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য 

ব্যক্ত। সম্ভবতঃ ১৯১০ গ্রীষ্ঠাৰ। শরচ্ন্দ্র তখন 

মেদিনীপুরে ভাকবিভাগের প্রধান কর্মকর্তা 

পোস্টাল স্থপারিন্টেন্ডেন্ট । যথারীতি সেখানেও 
তাঁকে ঘিরে একটি ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল-_ 

যারা নিয়মিত পাঠপ্রনঙ্গ-চর্চার্দি করতেন তীর 

সঙ্গে। শহরে নাড়াজোল-জমিদারের কাছারি 

বাড়িতে অনুষ্ঠিত একদিনের এরূপ আলোচনা- 

চক্রে জনকয়েক উদ্ধত নাস্তিক যুবক স্বামীজী 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধন লংখ্া 

সম্পর্কে কিছু বিরূপ মস্তবা প্রকাশ করে; _উদ্বেস্ঠ 
শরচ্চন্্রকেই একটু বিব্রত করা। শরচ্চন্ত্র যুবকদের 
মন্তব্যের প্রত্যুত্বরে যুক্তিসহ অনেক কথা! বলেন-- 

কিন্তু কার্ধতঃ সবই নিক্ষল হয়। অধিক রাত্রে 

অনুষ্ঠান শেষে শরচন্দ্র সেখানে জল পর্বস্ত গ্রহণ 
না করে, গৃহে ফেরার জন্ত উঠে দাড়ান। এত 

রাত্রে ক্ত্রাঙ্মণ অতিথি অতুক্ত ফিরে গেলে গৃহ- 
স্বামীর অকল্যাণ হবে, এই আশঙ্কায় প্রবীণ ভত্র- 

লোকর!, বিশেষ করে জমিদার-পরিবারের কতা- 

ব্যকির৷ শরচ্চজ্জের কাছে কাতরে মিনতি জানাতে 

থাকেন, অন্ততঃ সামান্ত কিছুও যাতে গ্রহণ 

করেন। শরচ্চন্্র দৃপ্তক্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন 
--যেখানে গুরুনিন্দা হয়, সে-স্থান অপবিভ্র। 

উপযুক্ত প্রতিকারে অক্ষম হলে, তৎক্ষণাৎ স্থান- 
ত্যাগ করাই শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব, তার 

পক্ষে এ অনুরোধ রক্ষা আদে সম্ভবপর নয়। 

কিন্ত নাড়াজোল জমিদার-পরিবারের বয়োবৃদ্ধরা 
তার দৃঢ় পণ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন__- 
যে-কোন মূল্যেই এই অশুভ ঘটনার প্রতিবিধান 

করতে তারাও কতসঙ্কর্প হলেন। শরচ্ন্দ্র তখন 

শর্ত দিলেন, যদি এই গৃহে, যেখানে স্বামীজীর 
নিন্দা হয়েছে, সেখানেই ঠাকুর-্বামীজীকে 

প্রতিষ্ঠা করে তিনি পুজা করতে পারেন, তাহলেই 
এর প্রতিবিধান সম্ভবপর | স্বামীজীর নিন্দা যে- 

স্থলে হয়েছে, সে-স্থলকে আগে পবিভ্রীকৃত না৷ 

করলে, সেখানে ঠাকুর-স্বামীজীর আসন বসানো 
যাবে না। আর এই পবিভ্রীকরণ সম্ভব হবে, যদি 

এঁ গৃহকে চিরতরে উৎনর্গ কর! হয় শ্রীরামকষ্জেরই 

উদ্দেশে । কার্ধতঃ তাই হয়েছিল। গৃহস্বামী এ 
কাছারি বাড়িটিকে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী 
ব্ধানন্দের নামে বিধিমত অর্পণ করে দিতে 

সম্মত হলেন এ রাত্রিতেই। অতঃপর শরচন্ত্ 

১। ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্ত-গ্রনীত শ্রিক্ীসার্া দেবী”) পৃষ্ঠা ২৩৩ 
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সেখানে ঠাকুরকে ও স্বামীঙ্গীতক শ্বহন্তে বঙিয়ে 
পৃজা করেন এবং প্রধাদগ্রহণ করেন । মেদিনী- 

পুরের বর্তমান রামরুফ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা এই 

ভাবেই হয়েছিল-_যদ্দিগ পুরাতন সেই গৃহটি 
আজ দেখানে অনৃষ্ঠ । 

স্বামীজীর স্থল দেহ অপ্রকট হবার পরে শিশ্প 

শরচ্চন্দ্র আরও চল্লিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। 

জীবনের শেষ ছয় মাস তিনি কোটাপাড়া গ্রামের 

বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজী আদর করে 

বাঙাল? বলে তাকে ভাকতেন- গুরুদত্ত সেউ 

ন্লেহ-অভিধাকে তিনি গৌরবে সর্ব খ্যাপন 

করেছেন__জীবন-নাট্যের শেষাঙ্কেও তাই বুঝি 

পুব-বাংলার শান্তিময় ক্রোড়েই আবার ফিরে 

চলে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তার এই জ্ঞানী 
কিন্ত গৃহিসম্তানটিকে স্েহভরে আশীর্বাদ করে 

বলেছিলেন “বাঙাল, সংসারে পাকাল মাছের 

মতে। থাকবি। শিবাবতার শ্রীগুরুর অমোঘ 
আশীর্বাদ শিস্তের জীবনে কতখানি ফুটে উঠেছিল, 

সে-পরিচয় পাওয়া যাবে তার নিজের আত্ম- 

কথনে। উত্তরজীবনে তিনি “আমার কথ।”-তে 

লিখেছেন ? 
অিশ্রষ্যামিপাদ সমস্ত দেবদেবী-মৃতি অতিক্রম 

করিয়া কেন আমার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া 

আছেন। কেন তাকে ত্রন্ষজ্ঞান হুইাতেও শ্রেষ্ঠ 
বোধ হয়*''তাহা আমিও বুঝিতে পারি নাই। 

কিন্ত যতই দিনের পর দিন যাইতেছে, ততোই 
বুঝিতে পারিতেছি, তিনি ভিন্ন আমার আর 
ইষ্ট নাই। তিনি ভিন্ন আমার সুখ নাই, শাস্তি 

নাই ও আশ্রয় নাই ।..-তাহার শ্মরণ মনন ভিঙ্ন 
আমার আর খ্বিতীয় তপন্তা নাই। তিনি আমায় 

যে এরূপ পাগল করিয়! যাই্বেন, অগ্রে তাহ! 

বুঝিতে পারি নাই। ..*আমার জান, ধ্যান, 

জপ, তপস্যা, সেই স্বাঙ্গিপা্ে পর্ধাণড হইয়া 

৬০ 
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পড়িয়াছে। আঙ্গি আহিত্বহারা হইতেছি।"" 

অনন্ত নীল গগন, যেখানে ক্তি বিহ্াই কল্পনা 

স্থান পায় না, সেখানেও তাহাকে কোটী হ্্খ- 

উদ্ভাপিত চিদ্ঘন মৃতিতে ভাসমান দর্শন 
করিয়াছি । "-- শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, বাম, কালী, 

রাষকফণ প্রভৃতি যখনি ধীহার ধ্যান করি, দেখিতে 

পাই, আমার সেই প্রার্ণারাম, শ্বামিপাদ সেই 

সেই মৃত্তিতে বিবাজিত । সে রূপচ্ছটায় দিগ.দিগন্ভ 

উদ্ভাপিত হইয়া যায়। কল্পনার সহায়তায় 

কুর্বলোক, চন্দ্রলোক যথায় যাই, সেখানেই সেই 

দিব্যমৃত্তি বিবাজিত দেখিতে পাই। ইহা 

ত্রিশপথান্বিত সত্য (উদ্বোধন, নবম বধ, ৭ম 

সংখ্যা, ১৩১৪ ) 

উজ্লিধিত আত্মচরিতাংশ-_শরচ্চন্দ্রের আত্মারই 
উজ্জল আলেখ্য। স্বামীজীই তীর আত্মা--.গুরু 

ইষ্ট প্রাণারাম। জগদ্গুরুর কপাবলে বলীয়ান 
একজন প্রকৃত জীবনুক্তের আস্মোপলক্বির 
ঘোষণা এর্মস হুম্পষ্টই হয়ে থাকে--যেমন 
গুনে থাকি আমরা ক্রদ্মবিদ খবিদের উদ্গীত 
মন্ত্রগুলি। 

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্ের ২৩ অগস্ট শরচ্চন্্র শ্রীগ্ুরু- 
পাদপদ্ধে চিরকালের জন্ত বিলীন হন। তীর 

বড় সাধ ছিল-_-যেন আমার গুরুহ্রাতৃগণের 

মুখে শেষকালে গুনিতে পাই “বিবেক আনন 
নামে হোক তবে জয় জয়।” সে সাধও পূর্ণ 
হয়েছিল অক্ষরে অক্দরে অথব! ততোধিক মাআয়। 

অস্তিষ সময়ে প্রাণাধিক প্রিয় কহ ও গুরুজাতা 
স্বামী বিরিজানদ্দ মহারাজ পত্র লিখে জানালেন : 

জয় বামকৃফের জয় | জয় স্বামীজীর জয়! প্রতি 

নিঃশ্বাসে বল। কিসের ভগ্ন, কিসের তাবনা! 

তুমি ষে বোস্তিক, তোমীর আবার রোগ কি, 
শরবীত্ধ কি! তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন পূর্ণ ব্রন্থ 
পরনীত্খা। | ওয়াক খজী ফতে। 



গ্াস্বস্্রী-র হত্য--রামপগ চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : 
ফার্মা ফে এল এখ প্রাইভেট 'লাটেড, ই৬৭-বি 
1বাঁপনাবহারী গাজহলণ স্টীট, কলিকাতা-৭০০০১। 
প:ঃ 8০৪; মুলা: লাইভ্রেরী ৪ ৩৪ টাকা, সুলভ $ 
৩০ টাকা! 

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৩৪৪ বঙ্গাবঝে 

প্রকাশিত হয় । এটি তাহার ছিতীয় মুদ্রণ, যাহ 

গ্রন্থকার পরলোকগমনের পর তাহার পুত্র 

সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। ছুইশত পৃষ্ঠার এই 

গ্রন্থে চারিটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে গুকারতত্ব, 

ব্যান্ৃতিতত্ব, দেবতাতত্ব এবং গায়ত্রীতত্ব 

আলোচিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্ট গায়ত্রীমন্ত্রের 

অনেকগুলি সংস্কৃত ভাত্য, যেগুলি শঙ্কর, সায়ণ, 

মহীধর প্রভৃতি রচিত এবং কোন কোন 

উপনিষদে, পুরাণে বা তন্ক্রে উদ্ধত তাহা 

সংযোজিত কর। হইয়াছে । 

গায়জী বৈদিক সাধনার সার-সর্বস্ব এবং 
ভারতব্ধষের অগণিত জনগণের প্রাণদায়িনী রক্ষা- 

কবচ। বেদের মধ্যেই উদ্ঘোধিত হইয়াছে : 
“বিশ্বামিত্রশ্ত গায়ত্রং রক্ষতি ভারতং জনম্।, 
বিশ্বামিত খধির গায়ত্রীছন্দে নিবদ্ধ এই মন্ত্রটি 

ভারতের জনগণকে আজও রক্ষা করিতেছে। 

অনেকেই অবগত আছেন যে, বিশ্বামিত্রের এই 

মন্ত্রটি একটি সাবিত্রী খক্, সবিতাদ্দেবতা সম্বন্ধীয় 
স্ততি। এই সাবিত্রী মন্ত্র আমাদের কাছে ছন্ের 

মহিমায় গায়ত্রীমন্ত্রনূপে স্প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 
এই মন্ত্রের গান করিলেই ত্রাণ লাভ করা যায়, 

গায়ত্রী প্রে।চ্যতে তন্মদ্ গায়ন্তং আায়তে যতঃ।, 

সেই গায়ত্রীর আদিতে ও অস্তে গুকার। 

গুকারের পরে ব্যান্ৃতিত্রয় অর্থাৎ ভূত্ভূবঃ স্বঃ+ যুক্ত 
করিয়। ইহার জপ বিহিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ সেই 

দৃ্টিতেই গ্রন্থকার এখানে গায়ত্ত্রী-রহন্য উদঘাটন 
করিতে গিয়! গকরতত্ব ও ব্যাহ্ৃতিতত্বের স্থৃবিস্ৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। অনেকের কাছে উই! 

ধান ভানিতে শিবের গীত, বলিয়া মনে হইতে 

পারে কিন্ধু গীয়তরীর সঙ্গে এগুলির অঙ্গাঙগিসন্ন্ধ | 
গায়সত্রীর তত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাই গুকার 

ও ব্যাহৃতিতত্বের জানও অপরিহার্য । 

গ্রন্থকার যেভাবে দার্শনিক পটভূমিকায় এই 

তত্বগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে 

তহার গভীর শাস্তজ্ঞান স্পরিষ্ফুট । কিন্ত 

সাধারণ পাঠকবর্গ, ধাহাদের তেমন শাস্ত্রজ্ঞান 

নাই, তাহারা এ গ্রস্থপাঠে কতট|। উপক্কত হুইবেন 

বা ইহার রসাগ্বাদনে সমর্থ হইবেন, তাহ! চিন্তার 

বিষয়। মুল গায়ত্রীমন্ত্রেরে একটি সরল সংক্ষিপ্ত 
হ্দয়গ্রাহী বিবরণ সংযোজিত হইলে সকলের 

পক্ষে বিশেষ উপকার হইত। তবে ধাহারা 

ধের্ধসহকারে শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করিতে 

আগ্রহী তাহারা শ্মপ্রি, মায়া, প্রকৃতি, অবিদ্যা, খত, 
সত্য প্রভৃতি নান! বিষয়ে এই গ্রস্থপাঠে আলোক- 

প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই । 

গ্রস্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞানের নানা 
আলোচন। সত্বেও, মুখ্যতঃ ভক্তি-আশ্রিত। তিনি 

যথার্থই বলিয়াছেন : “অদ্রালিক নির্মাণে যেয়ন 
চুণ, বালি, স্থুরকী, সিমেন্ট ইত্যার্দির ব্যবহার 
অপরিহাধ্য--উহার৷ মধ্যে থাকিয়া প্রস্তর, ইট, 
দরজা, জানালা প্রভৃতি অক্টালিকার উপাদান 
সকলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়! রাখে__লেইবূপ 
কর্ম ও জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে সংসক্ত করিবার জন্য 
ভক্তির প্রয়োজন ।” জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের 
মধ্যবর্তী উপাসনাকাণ্ডে তাই এই ভক্তির 
মন্দাকিনী প্রবাহিত ৷ গায়ত্রী এই উপাসনার 
চরম ও পরম আশ্রয়। গ্রন্থকার তাহার বিশদ 
পরিচয় দিয়। সকলের অশেষ উপকার লাধন করিয়া 
গিয়াছেন। পরিশিষ্টে গায়ত্রীর ষে"সব সংস্কৃত 
ব্যাখ্যাগ্ুলি সংযোজিত হুইগনাছে, সেগুলির বঙ্গানু- 
বাদও এ সঙ্গে দিয়া দিলে তাহ। সকলের আস্বাছ্য 
হইত এবং গায়ত্রীর মর্মার্থ গ্রহণে সহায়ক হইত । 

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
 ধরধমান 'বিগ্বাবর্গযালগের সংগ্কৃত বিভাগের 

রঃ ভত্তপ-্ধ প্রধান অধাপ্ক। 



ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
আসামে বন্যাত্রাণ : করিমগঞ্জ ও শিলচর 

জেলার বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ২০০০ খান। 
শাড়ি, ২০০০ খানা ধুতি, ২০৩৫ খানা চাদর, 
৫০০টি লুঙ্গি, ১১০৬টি বয়ঞ্চদের জামা, ৪০০০টি 
ছোট ছেলেমেয়েদের জামা-প্যাণ্ট, ২০০ খান! 
পশমের কম্বল, ১০০০টি পুরানে! জামা-কাপড়, 
চাল, আট।, দুধ, বিস্কুট, কেরোসিন তেল, ব্লিচিং 
পাউডার, ফিনাইল, জল-পরিফরণের ট্যাবলেট 
প্রভৃতি বিতরণের মধ্য দিয়ে এখানকার ত্রাণকার্ষ 
সমাপ্ত হয়। 

স্রীলঙ্ক। শরণারিত্রাণ : মাপ্রাজ ত্যাগ- 
রাজনগর রামকষ্চ মিশন, শ্রীলঙ্কা থেকে 
রামেশ্বরের নিকটবতাঁ মন্দাপম্ শিবিরে আগত 
শরণাথাঁদের প্রাথমিক সেবাকার্ধ করে চলেছেন। 
এছাড়া তুতিকোরিন, বেদারান্তাম ও মন্দাপম্ 
শিবিরের ছেলেমেয়েদের জন্ত ৫৩১ খানা তোয়ালে, 
১৮০০ খানা কম্বল ও ৬৩১০টি বান্ রুটি বিতরণ 
করেন। 

বাংলাদেশে ঘুর্ণিবাত্যাত্রাণ : ঢাকা 
রামকৃষ মঠ ও রামকষ্খ মিশন এবং বরিশাল 
রামরুষ্ণ মিশনের মাধ্যমে ঘৃণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক ভ্রাণ-কার্ধ চলছে । 

পশ্চিমবজে পুনর্বাসন : ২৪ পরগন৷ 
গাইঘাট। থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১৯৮৩-র ঘৃি- 
ঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরমগর বালিকা বিস্ভালয়ের এক- 
তলার ছাদ নির্মাণ গত ২৪ অগস্টে শেষ হয়েছে। 
গৃহ্নির্মাণের কাজ এখনও চলছে। 

উদ্বোধন-সংবাদ 
গত ৩ অগস্ট, স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহা” 

রাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে প্রী্িমায়ের 
বাড়ী'তে . প্রী্নিঠাকুরের বিশেষ পুজ। হয় এবং 
সম্ধযারতির পর স্বামী নির্জরানন্দ তীর জীবনী 
ও বাণী আলোচনা করেন। গত ৭ পেপ্টে্বর 

রামকেফঃমঠও 
বামকুষ্ণ সিশল সংলাদ 

ভগবান শ্রীরষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে 
বিশেষ পুজাদি এবং সন্ধ্যারতির পরে 'লারদানন্দ- 
হলে” শ্রীকষ্ণ-প্রণঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী 
বিকাশানন্দ । 

সাপ্তাহিক ধর্মালোচন : সন্ধ্যারতির 
পর “সারদানন্দ হলে" স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 
সোমবার প্রীতীরামকৃষ্ণকথ।মৃত, স্বামী অজঙানন্ 
প্রত্যেক বৃহম্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বামী 
সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন । 

দেহত্যাগ 

অতি ছুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে : 

স্বামী রুদ্রোনচ্দ (মুখুরৃষ্ণ মহারাজ) গত ৩০ 
জুন ১৯৮৫, সকাল ৬্টায় হ্ৃদ্যস্ত্রের দুর্বলতার 

জন্য শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ফিজির 

হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

দেহাস্তকালে তার বয়ল হয়েছিল ৮৪ বছর । বেশ 

কয়েক বছর ধরে তিনি বহ্ধূত্র রোগে তগছিলেন। 

গত বছর হঠাৎ মস্তিষ্বে রক্ত চলাচল কিছু কালের 

জন্য বিদ্বিত হলেও ত। থেকে তিনি শীঘ্র সেরে 

ওঠেন। ১৯৮৫-র মে মাসে তিনি পুনরায় ওই 

রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাকে হানপাতালে ভত্তি করা হয়। কিন্তৃতীর 

অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে । চিকিৎমক 
দের সবরকম প্রচেষ্টা সত্বেও ধীরে ধীরে প্রশান্তির 
মধ্য দিয়ে তীর শেষক্ষণটি ঘনিয়ে আসে। 

্রীমৎ শ্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি 
দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯২৪ শ্রীইাবঝে মাদ্রাজ 
রামকষ্ণ মঠে যোগদান করেন । ১৯২৯-তে স্বীয় 
গুরুর নিকটে সন্গ্যাসগ্রহণ করেন। সঙ্জের 
তামিল মুখপত্র রামকৃ্জ বিজয়ম্” পত্রিকার 
সম্পাদকের দায়িত্ব কয়েক বছরের জন্ব পালন 



৭ 

করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি মাত্রা মঠের 

অন্যান্ত সেবাকার্ধেও নিধুক্ত ছিলেন। ১৯৩*-এর 

দিকে মান্্রাজের মায়লাপুরের নিকটবর্তাঁ অঞ্চলে 

অগ্নিবিধ্বস্ত এলাকায় সেবাকার্ধের জন্ত “থোগার 

সঙ্গম নামে এক ন্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন 

করেন। ওই্ অগ্নিবিধ্বস্ত মানুষদের জন্য তিনি 

'রামকষ্চপুরম নামে একটি পুর্বামনও তৈরি 

করেন, যার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান । 

খীষটাবে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তাকে ফিজি রামকৃষ্ণ 

মিশনের অধ্যক্ষ করে পাঠান। প্রথম থেকেই 

তিনি তীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে সমাজের 

দরিক্র ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নভিসাধনের জন্য চেষ্টা 

করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি এবং আরও অন্তান্ত 
ক্ষেত্রে তীর অবদানের দ্বারা তিনি ওই দেশের 

অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। 
নিঃশ্বার্থ সেবার জন্ত তিনি সমাজের সর্বস্তরের 

১৪৯৩৮ 

উদ্বোধন 6 ৮খতম বধ ফরজ 

মানুষের শ্রন্বা র্জন করেছেন । তীর ধধ্যে 

কখনও নম্রতা এ বিনয়ের অভাব লক্ষিত হ্বনি 

এবং জনদাধারপৈর সংস্পর্শ থেকে তিনি কখনও 

নিঞ্জেকে বিচ্ছি্ রাখেননি । তার দেহারদানে 

ফিজিবামী এবং বিশেষতঃ এই রামকষ্*-সজ্য, 

কঠোর ও অনাড়গ্বর স্বভাবের একজন আদর্শ 
সন্ন্যাীকে হারাল। 

্রচ্মচারী শ্রুতিচৈতন্য ( বিউ্গ ) গত ৮ 
জুলাই ১৯৮৫, রাজে মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমে 
শেষ নিংশ্বা ত্যাগ করেন । গত কয়েক মাস 

যাবৎ তিনি নিদারুণ পেটের পীড়ায় কষ্ট 

পাচ্ছিলেন । যথাসম্ভব চিকিৎসা করানে। সত্বেও 

তীর যন্ত্রণার কোনরকম উপশম হয় না। 

শ্রী স্বামী ভূতেশানন্বজীর নিকট তিনি 
দীক্ষাপ্রাণ্ড হন এবং ১৯৭৮ গ্রীষ্ঠাবে ব্যাঙ্গালোর 

রামরুষ্জ আশ্রমে যোগদান করেন । 

এদের দেহনির্ুক্ত আত্ম। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পাদপন্মে চিরশাস্তি লাভ করুক--এই আমাদের 

আস্তরিক প্রার্থন। ৷ 

বীর্বিধসংবাদ 
উৎসব 

পুর্ুনিয়া ( বাকুড়া ) প্রবুদ্ধ তারত সংঘের 
উদ্োগে গত ২৩ ও ২৪ মার্চ ১৯৮৫, শ্রীরামকষণ- 

দেবের আবির্ভাব-উৎ্লব মহাসমারোহে 

উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন নব- 

নিগ্নিত উপাসনালয়ের দ্বারোদবাটন এবং দ্বিতীয় 
দিনে যুবসশ্দেলন ও ধর্মপভা অন্ধষ্ঠিত হয়। স্বামী 

জ্যোর্তীরূপানন্দের সভাপতিত্বে বন্ৃতা করেন 

স্বামী সর্বদেবানন্ন। 

উত্তরাঞ্চল রামরুষ্জ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার- 
পরিষদের উদ্যোগে কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ 

| আশ্রমে গত ২৪--২৬ মে, তিনদিনব্যাপী: ২য় 

বাধিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়৷ সেই সঙ্গে 
শ্রীরামরষ্খদেবের আবির্ভাবউৎসব ও যুরসশ্মেলন 
অন্গিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামী গহনাননের 
পৌরোহিত্যে স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী খন্ামঙ্গ। 
ত্বামী হুমেধানন্দ প্রভৃতি ভাধপ.দান করেন । 

শ্যামপুকুরবাঁটী (কলিকাতা) শ্রীরামরূ্ণ 
ন্মরণ-সজ্যে গত ২৭ অগস্ট সঙ্ঘের ৮ম প্রতিষ্ঠা 

দিবস নান! অনুষ্ঠানের মাধামে উদযাপিত হয়। 

বিকালের ধর্মমভায় ভাষণ দান করেন স্বামী 

নির্জরানন্দ ৷ তক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীধনঞ্য় 

তট্টাচা্ধ, শ্রীবান্থদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ । 

্বারোদঘাটন 
গত ১৯ জ.ন ১৯৮৫, ভদ্রেশ্বর (হুগলী ) সারদা" 

পল্লীস্থ রামরুষ্জ সজ্বের নবনিগ্রিত প্রার্থনাগৃহসহ 

দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন রামকৃষ্ণ 

মঠ ও রামরু্চ মিশনের অন্ততম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ 

স্বামী ভূতেশানন্দজী। এই উপলক্ষে সারাদিন" 

ব্যাগী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন কর] হয়। 

প্রঅরণর্ণ ঘোষের ,পরিচালনায় বেহাল! স্থরগীঠ 
কর্তৃক 'পিতিতপাবন শ্রীরামকৃ্ গীতি-আলেখ্য 
পর্িবেপনের পর বিকালের . ধর্মনভায় স্বামী 

আত্মস্থানন্দেরস সভাপতিত্বে স্বামী গহনাননদ ও 

কবাষী গ্রজানন্দ ভাষণ দেন। সভারস্তে স্বামী 

হিরগয়ানন্দের পভেচ্ছা বাণী পঠিত হয়। 
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দিব্য বাণী 
শক্তিপূজা, বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্তিপূজা! ভারতেরই নিজন্ব সম্পত্তি । মাতৃ 

ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপূজার কিছু কিছু মাত্রই অন্যান্য দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে! 
বাস্তবিক জগৎকারণকে “মা” বলিয়। “জগদন্বা” বলিয়। ডাকা একমাত্র ভারতেই 

দেখিতে পাওয়া যায়! আবার বহুকাল পবিত্র ও সংযত ভাবে শক্তিপুজার ফলে 
ভারতের খষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জগদম্বা সগুণা এবং 
নিগ্ভণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, বর্ম ও মায়া বলিয়! ভারতের দর্শনকার যে 
ছুই পদার্থ জগতের মুলে নির্দেশ করিয়াছেন, উহ একই বস্ত্র একই কালে বিদ্যমান, 

ছই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে 
সবাহ্যান্তর্জগং-উপলন্ধিকারী মানবমন একই কালে, একেবারে জগদম্থার এ ছুই ভাব 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম । কারণ মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত 
যে, উহ! আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ ছুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে 

গ্রহণে অপারগ । 
_ স্বামী সারদানন্দ 

[ 'ভারতে শক্তিপূজা”, পঞ্চম সংস্করণ, “নিবেদন, জর্টব্য ] 



থা প্রগঙ্গে 

বিজয়া-সভাষণ | 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসানে নির্মল হূর্ধকরোজ্জল আকাশের নিয়ে এই ধরণীতে 

জগজ্জননীর শুভাগমনে শারদোৎসব আনন্দের মধ্যে সৃসম্পক্ন হইল। মহামায়ার আরাধনায় যে 
শক্তি, আনন্দ ও শাস্তি সকলে লাভ করিয়াছেন, তাহা জীবনে চলার পথে প্রেরণা সঞ্চার 

করিবে_-ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেবতাদের দেবীস্ততিতে ব্যক্ত ও প্রাথিত--“হে 
বিশ্বাতিহারিণি দেবি, আপনি প্রসন্ন হউন । ত্রিজগদ্বা সিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে 
প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদাত্রী হউন।”-_ইহা৷ আমাদেরও প্রার্থনা । মহাপুজার অবসানে 
জগজ্জননীর সম্তানগণ পরস্পরকে শুভ ৬বিজয়ার গ্রীতি-সভ্ভাষণাি জানাইতেছেন। 

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও অন্গরাগী সকলকেই আমরা শুভ ৬বিজয়ার 
প্রীতি-সম্ভাষণ, নমস্কার ও শুভেচ্ছাদি জানাইতেছি। 

ত্বমেকা কল্যাণী শিরিশরমণী কালি সকলম্ 
মহামায়ার দশতুজ! মহ্ষিমর্দিনীরূপের পূজার 

পর তাহার মহাবিষ্ঠা কাঁলিকাদেবীর আরাধনার 

সময় সমাগত । 

দশমহাবিষ্ভার মধ্যে কালী শুদ্ধদত্বগুণ-গ্রধানা, 

নিধিকার৷ নিগুপত্রক্স্বরূপ-প্রকাশিকা । মহা- 
ভাগবত পুরাণে আছে; দক্ষষজ্ঞে শিবের বিনা 

নিমন্ত্রণে সতী দক্ষালয়ে গমনের জন্য শিবের 

নিকট জেদ প্রকাশ করেন। শিব তাহাকে অন্থমতি 

না দেওয়ায় সত্তী নিজলীলায় স্বরূপে অবস্থান 
করার ইচ্ছায় অতিভয়ংকরী কালিকামৃতি ধারণ 
করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, দিগন্বরী, মুক্তকেশী, 

মুণ্মালাবিভূষিতা, করালবদনা। এই ভয়ংকরী- 
মৃতিদর্শনে শিব ভয়ে বিকম্পিত হুইয়। দিগত্রান্তের 
ন্তায় পলায়ন করিতে উদ্ঘত হুইলেন। শিবকে 

ভীত দেখিয়া সতীর করুণ! হইল। তিনি তীহাকে 

যাইতে না দিবার জন্য দশদিকে দশমহাবিষ্ভার 
মৃতি ধারণ করিয়া! অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

এই দশমৃতির নাম--কালী, তারা, তুবনেশ্বরী, 
ষোড়শী, বগলা, ধূমাবতী, ছিন্নমন্তা, ভৈরবী, 

মাতঙ্গী ও কমল।। পলায়ন অসম্ভব দেখিয়। শিব 

ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন। আবার চক্ষু উন্মীলন 

করিয়া সেই ভয়ংকরী কালিকামুততিকে দর্শন 
করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “কে তুমি শ্তাম! ? দেবী 
বলিলেন, 'আমিই তো সতী, স্যইি-সংহারকারিণী 
প্রকৃতি । এই যে দশকে মহাভয়ংকরী দশমৃতি 

দেখিতেছ_-এ-সব আমারই বিভিন্ন রূপ ।, 
মহানির্বাণতন্ত্রে আছে: নদাশিব দেবীকে 

বলিতেছেন, জগখ্সংহারক মহাকাল তোমার 

একটি রূপ মাত্র। সেই মহাকাল মহাপ্রলয়ে 
সমুদয় বিশ্ব গ্রাম করেন। সর্বভূতকে গ্রাস করেন 
বলিয়! তাহার নাম মহাকাল। তুমি মহাকালকে 
গ্রাম কর বলিয়! কালিকা নামে পরিচিতা। 

নারদপঞ্চরাত্রে আছে : দক্ষগৃহে দেহত্যাগের 

পর সতী মেনকা'র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন 
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তাহার নাম হয় কালী। শ্রীশ্রীচণ্তীতে উল্লিখিত 
আছে : শ্তস্তনিশুস্তের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়। 
দেবতারা মহাদেবীর স্তব করিতেছিলেন। সেই 

সময়ে দেবী পার্বতী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত 

হইয়! প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কাহার জ্তব 

করিতেছেন ?” তখন পার্বতীর শরীরকোষ হইতে 

অস্বিকাদেবী আবির্ভূত হইয়া বলেন, “দেবতারা 
আমার ..স্তবঃ করিতেছেন।* শরীরকোষ হইতে 

জাত বলিয়া! এই অস্বিকার নাম হয় কৌশিকী। 
কৌশিকী পার্বতীর শরীর হইতে নির্গত হওয়ায় 

পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হুইয়া৷ কালিকা নামে হিমালয়ে 

খ্যাত হইলেন। শ্রশ্রচণ্ডীতে আরও উল্লিখিত 
আছে: চও্মুণ্ড হিমাচলশৃঙ্ষে আসীনা অস্বিকা- 

দেবীকে ধরিবার জন্ত অগ্রমর হইলে ক্রোধে 

দেবীর মুখমণ্ডল মপীবর্ণ হয়। তখন দেবীর 

ক্রকুটি-কুটিল ললাটদেশ হইতে শীঘ্র খড্াধরা ও 

পাশহস্তা ভীষণবদন! কালী বহির্গতা হইলেন। 

কালীর স্বরূপ বিভিন্ন তস্ত্রে যেভাবে ব্যাখ্যা 

কর] হইয়াছে শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি 
শাক্তসিদ্ধগণের অনুভূতিতেও তাহা! প্রমাণিত। 

তাহাদের মতে, ব্রক্ষই কালী ও কালাই ক্রহ্ষ। 

গতিহীন ও গতিশীল সর্প যেমন একই, নিক্ষিন 
ও সক্রিয় ব্রহ্ম সেইরূপ এক। 

কালিক। শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ এইবপ : ক1আ+ 
ল+ই+কৃ+আ। কন্তব্রক্ধ, আস্*অনস্ত, লন 

বিশ্বাঝ!, ইম্সুন্্া। স্তরাং কালিকা হইলেন 

রদ্ষ, অনন্ত, বিশ্বাস, সু্ক্া । কালীর বীজমন্ত্ 

ক্রী' যথাশান্ত্র উচ্চারিত হুইলে ধর্ম, অর্থ, কাম 

ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল প্রদান -করে। 
মহাশক্তির কালীরপ কলিযুগের মানুষের 

তুক্ি-মুজিগ্রদ । কালীর উপালক ক্রহ্ধা, বিষ, 
শিব, চক্র, সূর্য) বরুণ, কুবের, অঙ্জি ও অন্তান্য 
দেবতা । ইহ! ছাড়া ছূর্বাসা, বশিষ্ট, দত্বাত্রেয়, 

বৃহস্পতি এইসব খধিও কালীর উপাসক। বিভিন্ন 

বথাপ্রসঙ্গে ৬৭৯ 

তস্ত্রে কালিকার বিভিন্নন্বপ গুণক্রি্নান্থদারে বণিত 

আছে। যথা--দক্ষিণাকালিকা, সিদ্ধকালিকা।, 
গুহাকালিকা, শ্ীকালিকা, ভদ্রকালী, চামুণ্ড- 

কালিক।, শশানকালিক।, মহাঁকালী প্রভৃতি । 

দক্ষিণাকালীই শ্যামাকালী। তাহার ধ্যানে 
যে ভাবমূত্তি প্রকাশিত, উহার তত্ব খুবই নিগৃঢ়। 
এ-ব্ষয়ে কিছু আলোচন। কর! হইতেছে : 

কালী কৃষ্কবর্ণা। যেমন শ্বেত পীতাদি বণ 

কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইব্প দর্বভূত কালীর মধ্যে 

বিলীন হয় বলিয়া! ধাহারা ব্রদ্ধজ্, তাহারা 
নির্তণা নিরাকার! কল্যাণময়ী কালশক্তির কৃষ্কবর্ণ 

নিরূপণ করিয়াছেন। শ্ীরামরু্চ বলিতেন, দুর 

হইতে দেখিলে কালী কালে। | কিন্তু সাধক যত 

তাহার নিকটপান্নিধ্য অনুভব করেন, ততই দেখেন 

কালীর কোন বর্ণ নাই। 
কালী দিগম্বরী ব। দিগবন্ত্র। বস্ত্র অর্থাৎ 

আবরণ। সর্বাপেক্ষ। সক্ষম আবরণ মায়া । কালীই 

ব্রহ্ম । সেজন্য তিনি মায়াতীত। অর্থাৎ আবরণ- 

শূন্য! দিগম্বরী। 
কালী মুক্তকেশী : কালী মায়াতীত। | কিন্তু 

তিনি অনন্ত জীবকোটিকে মায়াপাঁশে বন্ধ করেন। 

সেজন্য তাঁহার মুক্তকেশজাল মায়াপাশের প্রতীক । 

কেশ শবে ব্রদ্ধা বিষু শিবকে বুঝায়। কেশকে 

অর্থাৎ, ব্রহ্মা বিষুর শিবকে যুক্ত করেন বলিয়াও 
কালী মুক্তকেশী। আবার কেশবিন্যাস বিলাস- 
বিকার । কিন্ত তিনি নিবিকার! বলিয়া মুক্তকেশী। 

কালী ঘোরদতস্রী: কালীর বিশাল ও 

বিকশিত দম্ভ। তীহার রক্তবর্ণ লেলিহান জিহবা 

তিনি দংশন করেন। শুত্রদস্তপঙ্ক্তি স্বপ্রকাশ 

সত্বগুণন্চক। বিশাল দন্ত সত্বগুণের আধিক্য 

প্রকাশ করে। রক্তবর্ণ লোল রমন! রজোগুণের 

স্থচক। তিনি প্রথমে রজোগুপ বুদ্ধি দ্বারা তমোগুপ 

নাশ করেন। লেলিহান জিহ্ব৷ এই তত্ব প্রকাশ 

করে। তারপর সবত্বগ্$ণ বৃদ্ধি দ্বার! রঞ্জ:ও নাশ 
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করেন। জিহব! দংশনের দ্বার! এই' তত্বটি স্থচিত 

হয়। তাঁহার দুই ওষ্টপ্রাস্তের বিগলিত রক্তধারা 

রজোগুণস্চক। রক্তধারা বহির্গত হওয়ার অর্থ 

তিনি রজোগুণরহিতা শুদ্ধত্বাত্মিকা । 

কালী নৃমুগ্মালিনী : কালীর গলার নরমুণ্ত- 

মাল। পঞ্চাশদ্বর্ণের প্রতীক । দেবী পঞ্চাশদ্বর্ণ- 

রূপিণী মহাপ্রলয়ের সময় তিনি নামরূপাত্মক 

( শব্ধ-অর্থবিশিষ্ট ) জগৎকে নিজের মধ্যে বিলীন 
করেন। পঞ্চাশদ্বর্ণ্ময়ী দেবী হইতে শবার্থময় 
জগতের যি হইয়া থাকে। আবার কল্পাস্তে 

তাহাতে বিলীন হয়। দেবী ধর্মসংস্থাপনের জন্য 
ছুঙ্কৃতকারী দানবদের সংহার করেন। দানবর! 

তাহার বপবিশেষ। তাই তাহার স্বরপপ্রাপ্তি- 

সুচক তিনি তাহাদের মুগুমালা গলায় ধারণ 
করেন। কালী চতুর্ভু্জা ও শবরূপী শিবের বক্ষের 

উপর দণ্ডায়মান । পূর্ণবৃত্তকে সমান চারিভাগে 
ভাগ করিলে এই চারিভাগ বৃত্তের চতুত্জ হয়। 

মহাঁকালী পূর্ণরূপ। ও মহাঁকাশকূপিণী। যেহেতু 

আকাশ ব্রদ্ষ, কালীও ব্রদ্ষ, সেজন্য মহাকাশকে 

পূর্ণবৃত্ত ধর! হয় বলিয়া কালী চতুভূ্জা। তাহার 
বামর্দিকের উপর-হাতের খড়োর অর্থ-_দেবী 

জঞানথড়েগর দ্বারা নিষাম সাধকর্দের মোহপাশ 

ছেদন করেন। বামদিকের নিচের হাতের 

নরমুণ্ডের অর্থ--নিরাসক্ত মোহমুক্ত ভাগবতী 

ুদ্ধিসম্পন্ন, দেবীর চরণে নিবেদিতজীবন প্রিয় 

সাধককে দেবী তত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া কখনও 
হাতছাড়া করেন না। তত্বজ্ঞানের আধার 

মস্তক, সেজন্ত নরমুণ্ড তাহার হাতে শোভা পায়। 

দেবীর ডানদিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা 
এবং নিচের হাতে বরমুদ্রার দ্বারা শরণাগত 

সাধককে অভয় ও অভীষ্ট বর প্রদ্দান করেন। 

তিনি শবন্ধপী শিবের বক্ষের উপর বাম বা দক্ষিণ 
পদ রাখিয়। দণ্তায়মানা । অর্থাৎ একপদ অতীতে 

এবং একপদ ভবিষ্যতে রাখিয়া কালের অধিষ্ঠার্জী 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ---১৭ম নংখা। 

কালী ধ্লাড়াইয়! আছেন শিবের উপর | শিব 

নিগ্ণ নিক্িয্ বর্ষ, শবও নিষ্িয় বলিয়। শব 
নিশুণ ক্রহ্গের প্রতীক । শিব ও শক্তি অভিক্ন; 

সেজন্ত শবরূপী শিবকে দেবীর নিগুরণ্রহ্ষক্ূপ বন 
হয়। তিনিই আবার সগ্পত্রক্ষরপে স্থট্টি-স্থিতি- 
প্রলয়কারিণী কালী । কালী কখনও তাহার নি্ড৭ 

স্বরূপ হইতে বিচাত হন না। ইহাই দেবীর শবরূপী 
শিবের হৃদয়ের উপর অবস্থিতা হইবার কারণ। 

কালী শ্াশানবাদিনী ও ভয়ংকরী : শ্শান 

অর্থাৎ যেখানে মৃত শরীর চিতান্সিতে ভন্মীভূত 
হইয়! বিলীন হয়। কালরূপে তিনি জীবকে 

সংহার করেন। জীবের স্থুলদেহ অগ্নিসংকার 

বারা শ্মণানেই বিলুপ্ত হয়। শ্বশান সংহারের 

স্থচক। সেজন্য কালী শ্বশানবামিনী। আবার 

চিতান্সিও কালী ম্বয়়। এই জন্য বহ্চিন্ূপ1 কালী 

শ্বশানবাপিনী। সাধকের সুম্্ম বাসনাময় শরীর 

জ্ঞানাগ্নিতে তাহার হৃদয়ে দর্ধীভূত হয়। দেজনা 

সাধকের হ্বদয়েই আছে শ্মশান । 

এই হৃদয়-শ্শানে মুক্তিদায়িনী কালী অবস্থান 

করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবটি তাহার 

বিখ্যাত 'নাচুক তাহাতে শ্টাম/” কবিতায় উল্লেখ 
করিয়াছেন, “চূর্ণ হোক্ স্বার্থ সাধ মান, হায় 
শশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ।” পাশযুক্ত 

শিবতুল্য জীবের শুদ্ধ ত্বদয়ে কালীর অধিষ্ঠান। 
কালীমৃতি ভয়ংকরী ; মহাশজির সংহার- 

কার্য যে ভয়ংকর তাহা আমর। প্রত্যক্ষ করি, 

যখন কোন দূর্ঘটনা বা ভূমিকম্প, মহামারী, 
জলপ্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰলোকের 

একগঙ্ষে মৃত্যু হয়। সেজন্ত মহাশক্তির ভয়ংকর” 

রূপ তাহার মৃতিতেও প্রকাশিত। কিন্তু মৃত্তি 
রহস্তজ্ঞ সাধকের নিকট তিনি করুণাময়ী আনন্া- 

ময়ী জননীর মৃতিতে প্রকাশিত! । তাহার 
এই প্রসন্নর্ূপের কথা ধ্যানে প্রকাশিত--হুদমুখী, 
স্খগ্রল্বান।। ম্মেরানন-সরোরুহা-বূপে। এই 



কাতিক, ১৩৯২ ] 

গ্রসঙ্গে স্মরণীয় ভীরামকষ্জের চৈতন্যক্ষপিনী 

সাক্ষাৎ জীবন্ত প্রতিমা কালীর সহিত সঙ্গেহ 

আচরণ ও অনুষ্ঠান। 

কালীর কটিদেশ শবহস্তনিগ্নিত কাঞ্ধী- 

শোভিত । হাত মাজ্ষের কাজ করিবার যন্ত্র। 

সেজন্য হাত কর্মের প্রতীক। কক্পাস্তে সমস্ত 

জীব তাহাদের স্থুলদেহ ত্যাগ করে। তাহাদের 
কর্মসংক্কারসমূহ সুক্মদেহে থাকে । সগ্পব্রক্মরূপিণী 
কালীর কারণশরীরে এইসব সুগ্্মদেহ বীজাকারে 
কল্পারস্ত পর্বস্ত থাকে । মুক্তিলাভ না হওয়। পর্বস্ত 

জীবকে এইভাবেই অবস্থান করিতে হয়। 

এইজন্য ম্বৃতজীবদের হম্তসমূহের দ্বারা নিঙ্গিত 
কাকী বিরাটরূপিণী মহাকালীর কটিদেশে 

শোভিত । শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিতেও এভাবটি 

পরিস্ফুট। গ্রলয়ের সময় মা স্থির বীজ সব সংগ্রহ 
করিয়! রাখেন । যেমন বাড়ির গৃহিণীরা তাহাদের 

গৃহে একটি হণাড়িতে কুমড়োবীচি, লাউবীচি, 
নীলবড়ি ইত্যাদি সঞ্চিত করিয়া রাখেন। 

এইবূপে মহাকালীর মৃতির আরও বিভিন্ন 
তত্ব বিভিন্ন তন্ত্রে হন্দরভাবে উল্লিধিত আছে। 

দক্ষিপাকালীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত স্তোত্র 
কপ্পুরাদি স্তোত্র স্বয়ং মহাকাল রচিত। এই 
স্তোত্রে দেবীর প্রধানমন্ত্র, ধ্যান, যন্ত্র, সাধনা ও 
প্রার্থনার উল্লেখ রহিয়াছে । ২২টি স্তবকের মধ্যে 
২টির অন্থবাদ এখানে দেওয়া হইল ; 

জননি, তৃমি জগত্প্রপঞ্চ স্থপ্রি কর ও পালন 
কর এবং প্রলয়কালে পৃথিবী প্রভৃতি সবই সংহার 
কর। স্থতরাং অহো, তুমিই ক্রদ্ধা, তুমিই 
ভ্রিভূবনপতি বিষু$ এবং তুমিই রুদ্র । তুমিই এই 
সমস্ত হইয়াছ। তোমাকে আমি কি স্তব করিব? 
হে কালি, তুমি ক্ষিতি অপ. তেজ মরুৎ ও ব্যোম ; 
তুমি কল্যাণবিধায়িনী গিরিশরমণী; তূমি অদ্ভিতীয়া 
হুইয়াও সর্বপ্ূপে বিরাজিতা ; হে মাতঃ, তোমার 
আবার কি স্তব হইবে? তুমি শুধু নিজরুপায় 
নিরাশ্রয় আমার প্রতি প্রসনা হও-_যেন এই 
অন্নান্তে আমার আর পুনর্জন্ম না হুয়।' কালী- 
পুজার সময়ে এই স্তোত্র অবশ্যই পাঠ করিতে হুয়। 

কথাগ্রসঙ্গে ৬৮১ 

দক্ষিণাকালীর পূজার সময় কবচও পাঠ করা 
বিশেষ বিধি । কবচের অর্থ বর্ম_যা বিপক্ষের 
অস্ত্রসমূহ হইতে দেহকে রক্ষা করে । দেবতা ঝা 
দেবীর বিশেষ মন্ত্রকে কবচ বল! হয় । লৌহবর্ষের 
স্ঞায় দেবীর মন্ত্র সাধকের অঙ্গাদি রক্ষা! করে। 

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে ও ভারতের অন্যান্য 
স্থানেও দক্ষিণাকালী বা শ্তামাকালীর পূজা ও 
উপাসনা প্রচলিত। বহু সাধক শ্যামাসঙ্গীতের 
মাধুর্য আন্বাদনপূর্বক গভীরভাবে কালীসাধনায় 
মগ্ন হইয়াছেন এবং জগজ্জননীর দর্শনলাভ করিয় 
কৃতকৃতার্থ হুইয়াছেন। এই সব সাধকদের 
স্বরচিত সঙ্গীতসমূহ মাতৃভাবের সাধকর্দের সাধনার 
চিরস্তন প্রেরণাস্বরূপ । শ্রাীরামকষ্চ কর্তৃক. গীত 
কয়েকটি মর্মম্পশী মাতৃসঙ্গীত সকল মাতৃসাধকের 
উদ্দীপনার জন্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

(১) শ্যাম মা কি আমার কালে রে। 
(২) শ্তামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান 

উড়তেছিল। 
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোণ্ডা খেয়ে 

পড়ে গেল ॥ 

(৩) কালীনামের গণ্তী দিয়৷ আছি দাড়াইয়!। 
(৪) কে জানে কালী কেমন। ফড়দর্শনে 

না পায় দরশন । 

(৫) আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী করপতরু- 
মূলে চারিফল কুড়ায়ে পাবি ॥ 

(৬) মজলে! আমার মনভ্রমর! শ্টামাপদ 
নীলকমলে । 

(৭) যতনে ভ্বদয়ে রেখো আদরিণী শ্ঠামা মাকে । 

€প্রেমিক' সাধকের একটি বিখ্যাত গান এখানে 
উল্লেখ কর! যায়-_ইহার মধ্যে অপূর্বভাবে মায়ের 
অসীঙ্ অনস্তত্বের কথ! বলা হইয়াছে । 

মা তুমি কে কেউ জানে না। 
তোমায় নানা লোকে ঝলছে নানা ॥ 

বেদাগমে পুরাণেতে বলে গেছে নানাখানা, 
তাই যে তোমার ঠিক মহিমা! একথা তো 

কেউ বলেনা। 

ব্দোস্তে যেআছে অন্ত তাতকতৃযায়ন৷ 

জানা । 

সাংখ্যপাতঞ্রল মীমাংসায় মীমাংসা কিছুই 
হল না॥ 

অনস্তরূপিণীর অস্ত বৈশেষিকেতেও মিলে না॥ 



৬৮২ 

চিদাকাশে যার য। ভাসে তাই তাদের 
বোধের সীষান! ॥ 

প্রেমিক বলে গোলেমালে সেরে গেছে সব 
ক'জনা, 

রহ্ধ। বিষু শুলপাণি (তোমার ) স্বরূপ দেখতে 
সবাই কানা ॥ 

আধুনিক কালে খ্ররামক্চ-জীবনে এই কালী- 
সাধনার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্ব আমরা লক্ষ্য 
করি। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-গ্রীতি-ভালবাস।-ভক্তি 
উদ্গাড় করিয়! দিয়! তিনি কালীকে মাতৃভাবে-- 
একান্তভাবে আপনার মা জ্ঞানে সাধন করিয়। 
তাহার দর্শনলাভে কৃতরুতার্থ হইয়াছিলেন। 
পরবর্তিকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যে-সব কঠিন 
সাধনা করিয়াছেন তাহা! জগদন্বার দর্শনের 
পর তীহারই নির্দেশে । বিশেষভাবে চৌষটি- 
তন্ত্রের প্রতিটি সাধনায় তাহার হ্ল্নকালের মধ্যে 
সিদ্ধিলাভ আমাদিগকে চমতকুত করে। তিনি 
বলিয়াছেন, এ-যুগে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা 
করাই বিশেষ উপযোগী । মাতৃভাব অতি স্তন্ধ- 
ভাব। মা সন্তানের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিয়া 
তাহা সত্বর পুরণ করেন। সকল স্ত্রীলোকের 
মধ্যে তিনি জগদস্বার প্রকাশ দেখিয়! তাহাদিগকে 
মাতৃবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি পতিত 
নারীদের মধ্যেও তিনি সেই জগজ্জননীর মুতি 
দর্শনি করিয় সশ্রন্ধ প্রণতি জানাইয়াছেন। 

এ-যুগে মাতৃভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ শ্্রীমা 
সারদাদেবীরূপে | শ্শ্রীমায়ের কথা”তে উল্লেখ 
আছে, তিনি তাঁহার দেবীবূপের পরিচয় দিয়াছেন 
--লোকে বলে কালী” । ইহা ছাড়াও অনেক- 
ক্ষেত্রে তাহার এই দেবীরূপের পরিচগ্নের 
অভিব্যক্তি আছে। শ্রীরামকষ্ তাহাকে দেবী 
যোড়শীজ্ঞানে পূজা করিয়া জগতের আধ্যাত্মিক 
ইতিহাসে এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন । 
জগতে ঈশ্বরের মাতৃভাৰ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমা 
সারদাদেবীকে শ্রশ্রঠাকুর তাহার স্মুলদেহ- 
ত্যাগের পর দীর্ঘ ৩৪ বৎ্সরকাল এই ধরাধামে 
রাখিয়াছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মক্ষেত্রে 
ভ্বীরামকফ্ের এই জগাস্বার শক্তির লীল! দেখা 
যায় স্প্টতঃই। দক্ষিণেশ্বরে জগদশ্বার নিকট 
তাহার বিবেক-বৈরাগ্য, জান-তূক্তি, অবাধ দর্শন 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--১*ষ সংখ্যা 

প্রার্থনা, পরিব্রষ্জক-জীবনে কন্যাকুমারী মন্দিরে 
মায়ের নিকট ভারতের অবহেলিত জনগণের 
ছুঃখছুর্দশা মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা! এবং 
কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীর মন্দিরে মায়ের ধৈববানী- 
শ্রবণ প্রভৃতি এই মহাশক্তির লীলা ম্মরণ করিয়া 
আমরা স্ততিত হুই। স্বামীজী নিজেও বলিয়াছেন, 

শ্রীরামকৃষ্ণ ধাহাকে মা-কালী বলিতেন, তিনিই 
শরশ্রঠাকুরের স্থুলদেহত্যাগের পর ম্বামীজীর মধ্যে 
অবস্থান করিয়! তাঁহাকে সব কাজ করাইয়াছেন। 
স্বামীজীর স্বরচিত ছুইটি বিখ্যাত কবিতা 'নাচুক 
তাহাতে শ্টামা” ও %11 08৩ 71011)৩-এর মধ্যে 
এই মহাকালীর বিরাট মহিমা-উপলব্ধির প্রকাশ 
আমর! দেখিতে পাই। 

্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদ্দের অন্থভূতিজনিত বাণীসমূহ 
হইতে আমরা জানিতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা 
সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ--এই তিন সেই 
এক মহাশক্তির বিভিন্ন বূপ। তাহাদের ত্রয়ী 
জীবন এই মহাশক্তির সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান 
করিয়া লোককল্যাণপাধন ও যুগধর্ম-সংস্থাপনরূপ 
কার্ধ করিয়াছেন। তাহাদের জীবন ও বাণীর 
অন্রধ্যানে এই দিকটি স্থপরিস্ফুট হয়। 

বর্তমান যুগে মান্ষের জীবন ছুংখ-যস্ত্রণায় 
ভারাক্রান্ত । তাহারা এই মহাশক্তির প্রকাশ 
প্প্নঠাকুর, শ্রশ্রীম! ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীতে 
অন্ভব করিয়। শান্তি ও আনন্দলাভ করিবে 

ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 
আমর] তক্তিনম্রচিত্তে এই মহাশক্ি 

্রঞ্থকালিকার শ্রপাদপন্মে সর্বতোভাবে শরণ 
লইয়! তাহ।র নিকট প্রার্থনা করি--ম!, তোমার 
করুণাময়ী আনন্দময়ী রূপের কথা আমর শ্রীগুু 
ও শান্ত্মুখে শুনিয়াছি। মান্থষের মধ্যে তষো- 
রজোগুণজাত যে আন্রীভাব আছে, তাহা জয় 
করিবার শক্তি শরণাগতদের প্রদান কর, যাহাতে 
তাহার! সত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! তোমার 
কল্যাণময়ী রূপের ধারণা করিতে পারে। 
তোমারই এই জগলীলায় তোমারই কাজ-রূপ 
উপাসন। সানন্দে অনুষ্ঠান করিয়া এই জীবনের 
অস্তে তোমার নিত্য নিগ্$ণ পরমপদ্দ লাত করিয়। 
আমরা যেন ₹কতরুতার্থ হইতে পারি । তোমার 
অপার করুণায় বর্তমান জগতের যথার্থ কল্যাণ 
হউক--ই্হাই আমাদের একাস্ প্রার্থন। ৷ 



নিক্ষল৷ শক্তিপূজ। 
স্বামী চৈতন্যানন্দ 

উদ্বোধন পাকার সহায়ক । 

হুর্গাপূজা হয়ে গেল। ৬বিজয়ার কোলাকুলি 
ও মিষ্টিমুখ করলেন বঙ্গসন্তানগণ। পুজার কদিন 
বেশ আনন্দে কাটল। বুঝতে পারলাম না কখন 

দিনগুলি কেটে গেল। এমনি করে প্রতিবছর 

কর্দিন আনন্দে কেটে যায়। 

পূর্বের তৃলনাম্ব বর্তমানে পুজার সংখ্যা বহুগুণ 

বেড়ে গেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে ছুর্গাপৃজা হয় বেশ 
কয়েক হাজার । শুধু কলকাতাতেই তিন হাজারের 

মতে! | পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বাঙালী প্রবাপীর' 

দুর্গাপূজা করে থাকেন। তারও সংখ্যা নেহাত 
কম নয়। গুণে দেখলে কয়েকশ তো হবেই। 

তারপর পর পর লক্মীপূজা, কালীপুজা, 

জগদ্ধাত্রীপৃজ।, সরম্বতীপৃজা প্রভৃতি হয়। এমনি 
করে মহাশক্কির বিভিন্নব্ূপের আরাধনাম় আমর! 

মেতে উঠি । সারা বছরটা আনন্দোৎসবের মধ্য 

দিয়ে কেটে যায়। বাঙীলী হিন্দুরা বোধ হয় 
শক্তিপূজা সবচেয়ে বেশি করে। 

মনে একটি প্রশ্ন জাগে, এত শক্তিপুজা করে 

আমাদের কি ফল লাত হচ্ছে? সমাজের দিকে 

তাকালে বেশ বোঝ! যায়, মহাশক্তির আরাধনায় 

সারা বছর ব্যস্ত থাকলেও আমর] আসলে নিবীর্ধ, 

ধর্মহীন, বিদ্াহীন, ধনহীন, অন্নহীন ও শ্রহীন হয়ে 
পড়ছি। চারদিকে কেমন একট। তমসাচ্ছন্নতাব। 

কর্মক্ষেত্রে সর্বজ্র মহা অলসতার চিহ্ৃছ। সমাজে 

প্রত্যেকের কর্তব্য কর্ম আছে, কিন্তু কর্তব্য পালন 

করার লোক নেই । গীতায় (১৪।১৩) আছে; 
অপ্রকাশোত্প্রবৃত্তিশ্ প্রমাদে। মোহ এব চ। 

তমন্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে কুরুননান ॥ 

_-“হে কুরুনন্দন, কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের অভাব, 

অন্থস্ভম, কর্তব্যে অবহেল! ও মূঢ়তা প্রভৃতি লক্ষণ 
তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে জন্মে 

বিষ্যার্থাদের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তারা 

তথাকথিত শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে কি শিক্ষা 
পাচ্ছে! এই শিক্ষার পরিণতিই বাকি! এ- 

বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সমাজের 

সামান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তা ভাল করে 

জানেন। শিক্ষার নামে কি অরাজকতা চলছে । 

আজ নৈতিকচরিত্রের মান কোথায় নেমে গেছে ! 

সমাজে সর্বত্র উপরি-উক্ত গীতায় বণিত তমোগু৭- 

বৃদ্ধির প্রকাশ । 

খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায়__বধূহ্ত্যা, 
নারীনির্যাতন, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, অবহ্লাজনিত 

্রনছুর্ঘটনা, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চর- 

*চক্র, ছোট ছেলেমেয়ে চুরির চক্র, মারামারি, 
খুনোখুনি প্রভৃতি। বেশি বিস্তারিত করে বলার 

প্রয়োজন নেই। কাগজ ধারা পড়েন, তারা 
হাড়ে হাড়ে তা জানেন। কাগজের প্রায় সবট। 

জায়গা! জুড়ে আস্থুরিক শক্তির প্রকাশ । আতঙ্কের 

সঙ্গে প্রতিদিনের কাগজ খুলতে হয় । 

সারা বছর ধরে শক্তিপূগার এই কিফল? 
তবে যে শাস্ত্রে বলে, শক্তির আরাধনা করলে 

চতুরবর্গ ফল-_ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়? 

এ-সব কি মিথ ? শাস্ত্র জোর দিয়েই বলেন, এ- 

সব মিথ্যা নয় । ঠিক ঠিকভাবে পুজাকার্ধ সুসম্পন্ 
হলে, ফল পাওয়া যাবেই। স্বামী লারদানন্দ 

বলছেন, 'প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূঙ্জার ফল হাতে 

হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে ; অন্ত 

দেবত। সব নিদ্রিত।” কোন কার্ধ হুষুভাবে 

সম্পন্ন করতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন হয়। 

গীতায় ( ১৮১৪ ) আছে : 

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথস্থিধম্। 

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্ট। দৈৰঞ্ষৈবাত্র পঞ্চমম্॥ 



৬৮৪ 

--*উিপযুক্ত দেশ, উদ্ভমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্জিয়- 

গ্রাম। বারবার উদ্ভম এবং দেব ।” লাধারণ 
জানে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন গন্ভব্য- 

স্থানের পথে অগ্রদর হতে গেলে এক হাতে দৈব 
ও অপর হাতে পুরুষকারকে দৃঢ়ভাবে ধারণ 

করতে হয়। নচেৎ শুধু একটিকে ধরে অগ্রসর 
হওয়া যায় না। ভারতের পূর্ব পূর্ব খাবিরা 
মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, জ্যোতিবিস্তা, রাজ- 

নীতি প্রভৃতিতে পারদপিতা লাভ করেছিলেন 
শুধুমাত্র মন্ত্রপের দ্বার! বা! উদ্যমশূন্ত হয়ে দৈবের 
উপর নির্ভর করে নয়। ভারতের তান্ত্রিক 

অবধূতেরা যে-সব ধাতুঘটিত ওষুধ বা নানারকম 

বিষপ্রয়োগে বিভিন্ন রোগশাস্তির উপায় আবিষ্কার 

করেছিলেন, তাতে ত্বার্দের কত উচ্াম ও 

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। “কত 

সাধকের অন্থরাগ-তক্তিপৃত হৃদয়েই শক্তিপৃজার 
ফলেই না এ নকলের এক-একটি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে।” 
শাস্ত্রের পূজাবিধি অনুযায়ী পূজা করতে হয়। 

পৃজায় যে-সব উপকরণের প্রয়োজন তা জোগাড় 
করা আয়াপসাধ্য হলেও বিশেষ চেষ্টা করে জোগাড় 
করতে হয়। পূজার সময় চিত্বকে সংযত ও 

্বার্থত্যাগের দ্বার পরিশ্তদ্ধ করে দেবীগ পাদপন্সে 

নিবেদন করতে হয়। ধর্মলাভের জন্য ত্যাগের 

অবশ্ঠই প্রয়োজন । শাস্ত্র বলেন, “ত্যাগেনৈকে 

অম্বতত্বমানস্;”-_ত্যাগ ছাড়া অম্ৃতত্ব লাভ হয় 

না। ত্যাগের ছারাই একমান্তর ধর্লাভত হয়। 

পূজায় যে বলি হয়, তার অর্থ স্বার্থত্যাগ__দেবীর 

পায়ে শরীর-মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা। হোমের 

তাৎপর্য--অন্তরের কামনা-বাপনা, লোভ-মোহ 

গ্রভৃতি হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া । বিবপত্র 
যে আহুতি দিই তা অন্থকঙ্পমাত্র। 

উপযি-উক্তভাবে কি আমরা শক্তিপূজ! করে 
থাকি? করিনা বলেই তো'শক্তিপূজার কোন 

উদ্বোধন ( ৮৭তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

ফল লাভ হয় না। পুজার নামে বাহাড়ম্বর । 

এক পুজার মৃতি ও মণ্ডপের সঙ্গে অন্য পূজার 
মৃতি ও মণ্ডপের প্রতিতন্বিতা। মাইকের কান- 
ফাটানো শবে আকাশ-বাতাস উত্তাল। বৃদ্ধ ও 

অনুস্থ রোগীর প্রাণ আহি মধুস্থদন | 
বর্তমানের শক্তিপৃজা বাছাড়ঘরের পৃজ!। 

ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন পৃজ|। স্বামী লারদানন্দ বলছেন : 

পৃজাবিধির অঙ্গহানি বা পূজা শ্রদ্ধাহীন হলে 
পৃজার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না । সময়ে সময়ে 
বিপরীত ফল লাভ হয়। তাই তো আমরা 

শক্তির আরাধনায় কোন সফল পাচ্ছি না। 

সাধারণ নিয়ম আছে-যার যা দরকার তাতে 

তানা দিলে কাজ হয় না। যেমন--কেমিইর 
ল্যাবরেটারিতে গিয়ে ঘি আমি জল তৈরি 
করতে চাই, শুধু জল জল করে চিৎকার করলে 

কি জল উৎপন্ন হবে? হবে ন| ৷ জল তৈরির জন্ত 

প্রয়োজন হাইড্রেজেন ও অক্িজেন। এবং যে 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল তৈরি করতে হবে তার 

যন্ত্রপাতিরও দরকার । সমস্ত কিছু উপকরণ ঠিক 
ঠিক ছলে তবেই জল তৈরি হবে । কোনটির 
একটি কম হলে হবে না । 

ছুতিক্ষ, মহামারী, বন্যায় মানুষ যদি মৃতপ্রায় 
হয়, তখন যদি শুধু খোল-করতাল নিয়ে উচ্চৈঃ- 
স্বরে হরিনাম করি, তাহলে তার্দের বীচানো 

যাবে? যর্দি কেউ সেভাবে করতে চায় তা 

বাতুলত। ছাড়! আর কিছু নয়। ওই সব মান্গ্যদের 

বাচানোর জন্য উদ্ভম ও শ্রদ্ধালহায়ে সর্বাগ্রে 
অন্নবস্ত্র, ওযুধপথ) ও গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। 

বাচানোর জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন তার 
একটিও বাদ দিলে হবে না। তেমনি শক্তিপু্জার 
ফল শান্ত্রবিধি অন্যায়ী ও শ্রদ্ধাতক্তিলহ না৷ হলে 

কোন স্থৃফল পাওয়া যাবে না । তাই সারা বছর 
ধরে শক্তির আরাধনা করেও পুজার ফল উৎপন্ন 
হয় না। সবই নিক্ষল! পুজা । .” 



নিবেদিতা ও লোকনংস্কৃতি 
ড্র সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাঁলকাতা 'বিদ্যবিদ্যালয়ের বলা ও বাণিজ্য শাখার সাঁচব, বাংলা ভাষা ও সাছিতোর অধ্যাপক। 

লোকসংস্কাতি বিযরক লেখক । 

নিবেদিত। ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের কন্তা কিন্তু 

তারতবর্ষের ভগিনী। সমুদ্রবিধৌত সাগরদ্বীপ 

আয়ারল্যাণ্ডে ধার জন্ম, শৈশবকাল ধার কেটেছে 

আয়ারল্যাণ্ডের খাল বিল নদ্দী নালা সমন্বিত 

নৈসগিক পরিবেশে এবং অজন্র রূপকথা উপকথার 
গল্প শুনে, কত শত নাবিকের নৌ-যাত্রীর 
কিংবদস্তীর কাহিনী শুনে কিংবা ব্যালাভ এবং 

লোকসঙ্গীতের স্থরমূ্ছনার মধ্য দিয়ে ধার 
কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে তিনি যখন ভারতে 

এলেন তখন তীর পরিপূর্ণ যৌবন, চিত্তে 
সন্নামিনীর ভাব, চোখে পরম গুরু স্বামী বিবেকা- 

নন্দের ভারতবর্কে ভালবাসার স্বপ্ন । আসলে 

ভারতবর্ষে পদীর্পণ করার পূর্বেই নিবেদিতা 
ভারতবর্ষের প্রকৃত বূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, 

তারততবর্কে ভালবেসেছিলেন। অবশ্ঠ স্বামীজীর 

মধ্য দিয়েই । কেবল নিবেদিতাই নন, স্বামীজীর 

সমস্ত বিদেশী শিষ্ক-শিষ্তারাই ভারতবর্কে ভাল- 

বেসেছিলেন স্বামীজীর মধ্য দিয়ে, স্বামীজীর কথা, 

স্বামীজীর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। সিস্টার ক্রিষ্টিন 

তার রেমিনিসেন্দের মধ্য দিয়ে বলেছেন_ আমি 

মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়েছিল 
যখন স্বামীজীকে [--4-3-9 শব্টি তার সেই অপূর্ব 
স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম । একেবারে 

অবিশ্বাস্ত মনে হয়। যখন ভাবি- পাঁচ অক্ষরের 

একটি ক্ষুদ্র শব্দে অত কিছু ধরিয়ে দেওয়। যায়! 
তাতে ছিল ভালবাসা, তৃপ্তিময় বাসনা, গৌরব, 

তীব্র আকাঙ্ষা, পৃজা, উদ্দীপ্ত শৌর্ধ, ঘরে ফেরার 
ব্াকুলতা-_-এবং পুনশ্চ ভালবাসা-_-ভালবানা । 
-কোম হ্রিরাট গ্রস্থও এইভাবে অপরের মধ্যে 

২ 

অঙ্থরূপ অন্থভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। অন্যের 

অন্তরে প্রেম সঞ্চারের যাছুশক্তি গর মধ্যে ছিল। 

স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালীর ধারাই ছিল এই- 
রকম। যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের 

জন্য কাজ করেন তবে তাকে ভারতের 

প্রণালীতেই কাজ করতে হবে। তাই নিবেদিতা 

তার 'থ্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি” গ্রন্থে 

স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালীর সম্পর্কে বলেছেন যে, 

একদিকে ভারতীয় ভাবধারায় কোন্গুলি মুখ্য 

কোন্গুলি গৌণ তা ঘেমন ঠিক রাখতেন তেমনি 
অতি সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকেও বাদ 

দিতেন না, যে-সকল খাদ্য শাস্ত্রস্মত, শুধু তাই 
আহার করা এবং হাতে করে গ্রাস ওঠানো, 

মেঝেয় বস। ও ঘুমানো, হিন্দু আচার সকল পালন 

করা এবং হিন্দু চোখে যে-সকল আচরণ স্থু বা কু 

বলে গণ্য তাদের সেইমত সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা 
_এগুলির প্রত্যেকটি তাঁর মতে সেই ভারতীয় 

ভাব আয়ত্ত করার উপায় স্বরূপ। এর থেকে 

বোঝা যায় যেস্বামীজী এইসব বিদেশী নরনারীদের 

মধ্যে কিভাবে ভারতবধাঁয় জীবনধারাটিকে 

অন্ুপ্রবিই করিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন । এদেশের 
ভাষা, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, অভ্যাস ও 

আচার-আচরণ, থাস্গ্রহণ, বেশভূষা, হাটাচলা, 
ভাল-লাগ! মন্দলাগ! সমস্ত কিছুকেই ওদের মধ্যে 

ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একবার 

একটি চিঠিতে মিসেস ওলিবুলকে স্বামীজী 
লিখছেন--স্থ্দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করে--আশ। করি, 

আপনি এখন ভালভাবে বিশ্রাম নিচ্ছেন, এবং 

নিবেদধিতাও বিশ্রাম নিচ্ছে। আমার একান্ত. 



৬৮৩৬ 

ইচ্ছা যে, আপনার] কয়েক ঘণ্টার জন্ত কলকাতার 

পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাশ, বেত, 
অল্র এবং খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর 

দেখে আন্গন। এই বাংলোগুলো অপূর্ব শিল্প- 

নৈপুণ্যের নিদর্শন । হায়! আজকাল শুয়োরের 

খোয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও “বাংলো” নাম 

দেওয়া হয়।” [ পত্রাবলী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৮৪ ] 

এইভাবেই স্বামীজী নিবেদিতাকে লোক- 

সংস্কৃতির দীক্ষায় লোকজীবনের চর্চায় ভরপুর করে 

তুলেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 
বলতে গিয়ে বলেছেন--“কোন একটি গ্রথ। শিক্ষা 

দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তনিহিত আদর্শটিকে 
দেখাইয়া! দিবার স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতা 

ছিল। আজি পর্যন্ত আমরা ফু" দিয়া আলো 

নেবানোকে মহা! অপবিজ্র ও অসভ্য জনোচিত 

কার্ধ ভাবিয়া শিহরিয়। উঠি। আবার শাড়ি 
পরা ও ঘোমটা দেওয়ার অর্থ অভিমান ও হাম- 

বড়াইয়ের পরিবর্তে সর্বদ| নত্র-মধুরভাবে সকলকে 
মাণিয়। চলা_-এ-সকল বাহ ব্যাপার কত পরিমাণে 

এক-একটি আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের 

সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।” |! স্বামীজীকে 

যেরূপ দেখিয়াছি, পৃষ্ঠা ২৮৬ ] 
লোকসংস্কৃতি প্রপঙ্গে একজন বলেছেন যে, 

লোকসংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবনযান্রাপ্রণালীর 

একটা ধারা । প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর জীবন- 

যাল্রাপ্রণালীর একটি পরিবর্তনশীল অথচ নির্দিষ্ট 

ধাপ আছে যার মধ্য দিয়ে একটা জাতির জীবনী- 
শক্তি প্রবাহিত হয়। স্বামীজী ভারতীয় লোকায়ত 

সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির ছুটি ধারাকে সার্থক- 

ভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং তা অন্যের মধ্যে 

সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ 

তিনি জানতেন, ভারতীয় জীবনযাত্রার ধার] 

তৈরি হয়েছে কয়েক হাজার বছরের জীবনচর্চার 

প্রবাহের মধ্য দিয়ে। পেখানে শ্বামীজীর বিশ্বাস 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ--১০ম লংখা। 

_-গভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন 
জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর গ্রতিষ্ঠিত।» 
স্থৃতরাং স্বামীজী তার বিশ্বাস অনুযায়ী তার 

আলোচনার মধো সব সময় ভারতীয় জীবন- 

যাত্রার খুটিনাটি বিষয়গুলিকে উপস্থিত 

করতেন। ফলে সেগুলি লৌকজীবনের ভিত্তি- 

মূলের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যেত। যা ছিল তার 
গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও বক্তব্যের মূল উৎস- 

স্বরূপ । তাই আমর] যদি প্রীরামকৃষ্ণকে সর্বোত্বম 
অর্থে লোকসংস্কৃতির প্রতীক পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত 

করি, ম্বামীজী সেই লোকসংস্কৃতির প্রতীককে 

সর্বদাই ব্যাখ্য। এবং বিশ্লেষণ করেছেন শিক্ষকের 

ভূমিকায়, আর নিবেদিতা ও অন্যান্ত সকলে 
সেগুলিকে নিজের জীবনে ছাত্রর্দের মতো গ্রহণ 

করেছেন, আচরণ করেছেন এবং লোকসংস্কৃতিকে 

আত্মস্থ করে লোকায়ত হয়ে উঠেছেন। তাই 

একজন গবেষক প্ররুত অর্থেই তাকে নিবেদিতা 

লোকমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা 
করেছেন। 

নিবেদিত। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ধারাকে 

স্বামীজীর মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেও, সে 

দেখা ছিল তার প্রাথমিকভাবে দৃষ্টির উদ্মোচন। 
এই পর্বটিকে যর্দি আমর] তার জীবনে লোক- 

সংস্কৃতির উন্মেষ পর্ববূপে চিহ্নিত করি, তাহলে 

পরবতী ক্ষেত্রে নিবেদিতা রামায়ণ, মহাভারত, 

পুরাঁণ, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, নাটক ইত্যাদি 

পাঠের মধ্যে দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষকে 

অহ্থধাবন করবার চেষ্টা করেছিলেন ৩] হচ্ছে তার 

বিকাশপর্ব। আর যখন নিবেদিতা তার জীবনের 

শেষপ্রান্তে এসে লোকজীবনের মধ্যে নিজেকে 

মিশিয়ে ফেলে একদিকে যেমন জাতীয় শিল্প ও 

লোকশিল্পের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন 
এবং সেগুলিকে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত 

করে নিজেকেও লোকায়ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম 



কাতিক, ১৩৯২ ] 

করে তুললেন সেটিকে বলা যেতে পারে, তার 

জীবনে লোকসংস্কৃতির পরিণতি পর্ব। তাই 
নিবেদিতা যখন বলেন--“এমন একটি শক্তি ও 

গতির উৎম নিশ্চয় আছে, যা যুগ যুগ ধরে 

ভারতীয় জনগণের সমগ্র দাংস্কৃতিক জীবনকে পথ 

দেখিয়েছে এবং রঞ্জিত করেছে । সে উত্প পাওয়। 

যায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে । এই হল 

সেই চগমান বিশ্ববিষ্ভালয় এবং জাতীয় সাহিত্য 

পরিষদ, যার থেকে নান! ভাষা যেন পৃথক 

পৃথক গোঠীর 'মতো৷ জন্ম নিয়েছে।” [ নিবেদিতা 

রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬] তখন ভারতীয় 

ইতিহাসের উতৎম সম্পর্কে নিবেদিতার গবেষণা 

আমাদের চমকিত করে । ভারতীয় জীবনযাত্রা- 

প্রণালী ও গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় 

যে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 

আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং উচ্চতর 

শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধারা 
যে ভারতীয় জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে 
সংযুক্ত ত! নিবেদিতার গবেষক দৃষ্টিতে সার্থক- 

ভাবে ধর] পড়েছে । লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে 

মৌথিক সাহিত্যের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভারতীয় 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান, নিবেদিতা তাকেও 

আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতবধে চিরকাল 

লোকমাহিত্য উচ্চতর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, 
আর উচ্চতর সাহিত্য অর্থাৎ লিখিত সাহিত্য 

লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিতার 

লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যধারার 

এই সম্পর্কটি ধরা পড়েছিল। তিনি বলছেন : 
এক-_ইংরেজী শিক্ষিতসম্প্রদায় ব্যতীত সকলের 

কাছে এই বই ছুটি কাল্পনিক সাহিত্যের প্রতীক 

ওমান। কাহিনী সকলে জানে, গ্রীম্য নাটকে 

ও ঠাকুমাদের গল্পে চরিঅগুলি পরিচিত এবং ছোট 
থেকে বরাবর এদের উল্লেখ অবিরাম পাওয়া 

যায় । ছুই-_-পঞ্চদশ শতাবীর হিন্দী রামায়ণের 

নিবেদিতা ও লোকসংস্কৃতি ৬৮৭ 

লেখক তুলসীদাস উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির 
লোকদের জীবনের অন্যতম উৎম। তিন-- 

এগুলির চর্চার ভার থাকে ছাত্রের ব্যক্তিগত পাঠ 

বা পেশাদার গায়ক, কবি ও যাযাবর কথকদের 

গতীর পরিশ্রমের উপরে । [ এ, পৃষ্ঠা ১৮৭] 
নিবেদিতা ভারতীয় জীবন সাহিত্য ও 

সংস্কৃতির উৎ্সন্থল অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন 

একটি সঠিক জায়গায় পৌছেছিলেন যা হচ্ছে 
ভারতীয় লোকসংস্কৃতির ভিত্বিভুমি। এককথায় 

বলা চলে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উতৎ্ম হচ্ছে 

লোকায়ত জীবন। তার্দের ভাব ভাবনা এগুলি 

প্রথমে তাদের আচার-আচরণে জীবনযাত্রায় 
সংগ্রথিত হয়ে, লোকারত সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় 

মৌখিক এঁতিহ্থো যাকে “ভারব্যাল ট্রাডিশান, 
বলে তার মধ্য দিয়ে লিখিত এঁতিহে অর্থাৎ 

€রিটিন উ্রাভিশানে পৌছে যায়। নিবেদিতা 
ভারতবর্ধের লোকায়ত এই বৈশিষ্ট্যের মূলস্থত্রটি 
সার্থকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই 

তীর সিদ্ধান্ত রামাফণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি 

সংস্কত সাহিত্যের উতৎ্ম ছিল লোকায়ত যৌথিক 

গল্প কাহিনীর ধার । পরে এগুলি লিখিত 

এঁতিহ্বের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে, লিপিবদ্ধ হয়ে 
কাব্যাকারে লোকপমাজে প্রকাশিত হয়। আবার 

সেগুলি পরবত্তা ক্ষেত্রে গীত, গাথা, কিংবাস্তী গল্প 

কাহিনী ইত্যাদি বূপে পেশাদার গায়ক, কৰি, 
যাযাবর কথকর্দের মাধ্যমে আবার ছড়িয়ে পড়ে 

লোকজীবনের মধ্যে । জন্ম নেয় আরও নতুনতর 
লোকজীবন ভিত্তিক অলিখিত কাবাকাহিনী। 

এইভাবেই চলে এঁতিহথের অন্থ্র্তন, এইভাবেই 
ভিত্তিমূলের সঙ্গে উপরিতলের যোগস্থত্র গড়ে 
ওঠে ট্র্যাডিশান সমানে চলে। এই হচ্ছে 

নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ_যার সংস্কৃতি 

লোকায়ত ভিত্তিভূমির ওপরে দীড়িয়ে আছে যুগ- 

গ্াস্তর ধরে। 
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ভারতীয় আত্মাকে, ভারতবর্ষের সত্তাকে 

আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন নিবেদিতা ৷ তিনি 
তার গবেষণার দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন, 

তারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি দাড়িয়ে আছে যেমন 

লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূলে তেমনি তার সঙ্গে 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মীয় ভাবনা এবং 

ধর্মনৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের একটি গভীর 
মিশ্রিত-রূপ যুক্ত হয়ে আছে। ভারতীয় জীবন- 

ধারার লোকায়ত আচার-অহুষ্ঠানগুলির মধ্যে 

তিনি এই মৌল সংস্কৃতির রূপ লক্ষ্য করেছিলেন। 

তাই তিনি যখন বলেন-_-বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আমরা 

যখন পড়াশোন! করি, যা প্রাচীনতর হিন্দুধর্মের 
ভাষাস্তর মাত্র, তখন আমর! সন্দেহ করতে পারি 

না যে, প্রতীক চিহ্যুক্ত পতাকা, শাখ, বাছা, ধূপ 

ইত্যাদি সহ মিছিল প্রাচীন ভারতীয় পুজা 

অনুষ্ঠানের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর 

একটি দৃঢ় বিশ্বাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, প্রাচীন 
রীতিনীতি ও ধারাগুলি ভারতবর্ষের সমাজ- 

জীবনে আবার ফিরে আস! উচিত ; কারণ মে- 
গুলিই একদিন ছিল ভারতীয় লোকজীবনের 

ভিত্তিমূল। যেমন ধমীয় মিছিলের প্রসঙ্গে বলতে 

গিয়ে তিনি যে-সব আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ 

করেছেন তা আশ্র্জনক। তিনি বলেছেন__ 

বিয়ের সময় বরের চারপাশে সাতজন নারীর 

আলোর মশাল নিয়ে প্রদক্ষিণ করা ব| ম্বৃত 

পিতাকে দাহ করার সময় পুত্রের জলন্ত আগুন 

নিয়ে চারিদিক প্রদক্ষিণ করার মধ্যে প্রাচীন 
ভারতবর্ষের লোকজীবনে মিছিলের প্রভাব লক্ষ্য 

করাযার়। কেবল এই নয়, নিবেদিত ভারত- 

বর্ষের লোকায়ত শিক্ষাপদ্ধতির মূল সত্যটিকেও 

আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন । প্রাচীনকালে 

অনেক স্বল্পশিক্ষিতা মাতা তীর সন্তানকে ভাল- 
বাসার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে পেরেছিলেন। 

ভার কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন--প্রাচীনকালে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--"১০ম সংখ্যা 

বালিকাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্রতকথা ছিল একটি 
প্রধান উপাদান। এই ব্রতাচ্ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
বালিকার! সমাজ ও পরিবারকে ভালবাস। এবং 

উন্নত করার এমন একটি শিক্ষা পেত যা পরবর্তী 

কালে তার পরিবার-জীবনকে সার্থক করে তুলতে 
সহায়তা করত। 

ভগিনী নিবেদিতা বাংলার লোকসংস্কৃতির 

একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোধিক। ছিলেন। দীনেশচন্দ্র 

সেনের “ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য” গ্রন্থে বঙ্গ- 

লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবেদিতার নিগুঢ় আকর্ষণের 
একটি' সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংল! সাহিত্যের ছড়া 

সংকলন "শুন্ত পুরাণ” থেকে শিব সম্পর্কে কয়েকটি 
ছড়া শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছড়। 

ছিল, তাতে ভক্ত বলছে-_-“হে শিব, তুমি কেন 

ভিক্ষা! করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোন- 

দিন কিছু জোটে; আর কোনদিন রিক্ত ভাগ্ডে 

ফিরিয়া! আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, 

তাহা হইলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে 
প্রত, তুমি কতর্দিন উলঙ্গ হইয়া অথবা “কেঁওদা? 
বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কার্পাস 

বুনিয়৷ তুলো তৈরী কর-_তবে কাপড় পরিতে 

পাইয়া কত স্থখী হইবে।” তখন নিবেদিত 

এই কবিতাটি শুনে আশ্চর্ধ হয়ে কথাটি বারবার 
উচ্চারণ করেই কেবল বিশ্বময় প্রকাশ করেননি, এক 

অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এ লোককাব্যের 
পঙ্ক্তি কটি দিয়ে। তিনি বলেছিলেন যে, সাধারণ 
ভক্ত এবং উপাসক ঠাকুরের কাছে ধন, শ, মান, 

স্বাস্থ্য ইত্যার্দি বর প্রার্থনা করে কিন্তু এই গ্রাম্য 

ছড়াটিতে ভক্ত তার উপাশ্তের প্রতি অন্থরক্ত হয়ে 

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিস্কৃত হয়েছেন, নিজের 
দুঃখের কথ! তাঁর মনে নাই, তার ঠাকুরের ছুঃখে 

প্রাণ গলে গেছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয় 
তক্কের ভাবনার লক্ষা হয়েছে ।...এটি নিবেদিতার 
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কাছে একটি অসাধারণ দার্শনিক উপলব্ধির 
ক্ষেত্রকে উপস্থিত করেছিল যেখানে ভক্ত কাদে 

তগবান তরে । 

বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি নিবেদ্দিতার 

একটি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব ছিল। বিংশ শতাবীর 
স্থচনায় কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তর আশুতোষের 

উৎসাহে ও দীনেশচন্দ্র সেনের তত্বাবধানে যখন 

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় ছড়া; গীতি, 
ব্যালাভ ইত্যাদির সংগ্রহ চলছিল এবং ছাপার 
অক্ষরে গ্রস্থাকারে মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ 
গীতিকা ইত্যাদি নামে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন 

নিবেদিতা কেবল দীনেশচন্ত্রকে উৎসাহ দিয়েই 
ক্ষাস্ত থাকেননি তিনি এসব সংগৃহীত ব্যালাড- 
গুলিকে অন্ুবার্দেও সাহায্য করেছিলেন। এই 
সব ছড়া গীতিক। সম্পর্কে নিবেদিতার ধারণ! 

কিরূপ ছিল তা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে সঠিক- 
ভাবে অন্গধাবন করা যায়। দীনেশ সেন 

নিবেদিতার স্থতি রোমস্থনে বলেছেন--“তিনি 
বলিতেন, বড় বড় লম্বা! শব্ধ লাগাইয়। ধাহার] মহা- 
কবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমাঞজিত 

ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা 
ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি 
কষকগণের গান অবজ্ঞ। করিবেন না, তাদের 

মেঠো স্থরে রাগিণী ন। থাকিলেও কারুণ্য আছে, 
_-তাদের সরল কথায় আভিধানিক জ্ঞান ন৷ 

থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে 

সোনা-বপার থাম না থাকিলেও আডিনায় 

শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।” কি 

অসাধারণ বিশ্লেষণ এবং বাংলার লোকনংস্কৃতির 

প্রধান উপাদান লোকসাহিত্যের গীতিকা সম্পর্কে, 

নিবেদিতা ও লোকসংস্কৃতি ৬৮৯ 

লোকগীতি সম্পর্কে নিবেদিতার সার্থক মৃল্যায়ন। 
লোকশিল্প সম্পর্কে নিবেদিতার ছিল 

অসাধারণ উৎসাহ । ভারতশিক্লের পুনরুজ্জীবনে 
তার অনন্তসাধারণ অবদানের কথা-কোন- 
মতেই অস্বীকার কর! যায় না। অবনীন্ত্র- 
নাথ থেকে শ্তরু' করে রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল 

প্রমুখদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দেওয়। মানে ভারত 
শিল্পের প্রাচীন এতিহ ও নিদর্শনের দিকেই দৃষ্টি 
ফিরিয়ে দ্েওয়া। নিবেদিতা তাই করেছিলেন । 
সর্বোপরি এইসব শিল্পীদের শিল্পকর্মে লোকশিল্লের 
মাধ্যম থেকে উপাদান গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া 
এবং ভারতীয়ত্বের প্রতিষ্ঠা করা__এ সমস্ত কিছুর 
মধ্যেই নিবেদিতার প্রেরণা প্রত্যক্ষভাবে কাজ 
করেছে । একবার খড়দার ন্যাড়ানেড়ীদের মেলায়, 
হলুদ ও কালো রঙে রঞ্রিত স্ত্রীমুর্তির মাথায় 
একটা খোপা ও জগন্নাথের হাতের মতো অর্ধথ- 

সমাপ্ত ছুখানি হস্ত সম্বিত পুতুল দেখে একটাকা 
দিয়ে কেবলমাত্র সেগুলি ক্রয়ই করেননি, দীনেশ- 
বাবুকে বলেছেন__“দীনেশবাবু$ ওই পুতুলগুলি 
আমার এত কেন ভাল লেগেছে শুনবেন ? 

৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ 

বতনর পূর্বের অনেকগুলি জিনিস সম্প্রতি ক্রীট 

দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে 

লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া 
সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি ; সেই সংগ্রহের ভিতর 

অবিকল এই পুতুলের মতো পুতুল দেখিয়। 
আসিয়াছি।” স্থতরাং বল চলে নিবেদিতার 

এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এর সুত্রপাত ঘটেছিল স্বামীজীর 

মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরে ত৷ হয়ে উঠেছিল একজন 
প্রকৃত গবেষকের প্রজ্ঞাদৃ্টি 



ধর্মন্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়। 
শ্ীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস. পাণ্চমবনন সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ভূতপ্ব“ সাঁচব। ব্সংন্কাঁতি ও 

মাঁচ্দরভাঙ্কধ বিবয়ক বহ: গ্রন্থ প্রণেতা এবং সৃখ্যাত গবেষক । 

গ্রাম-বাংলায় ধারাই কিছু ঘোরাঘুরি 
করেছেন তারা জানেন, অজ্ঞাত পল্লী-কবিদের 

বারা অজানা সময়ে রচিত নানান স্থানের 

রকমারি বিবরণসংবলিত বহু'লৌকিক ছড়া এখনও 

লোকের মুখে মুখে ফেরে । সেগুলিতে বিশেষ 

বিশেষ জায়গার নিন্দা-প্রশংসা, বিবিধ জনপদ ব| 

অঞ্চলের ভৌগোলিক, এতিহাপিক ও ধর্মীয় 
খ্যাতি-অখ্যাতির পরিচয়, স্থানীয় আর্থনীতিক, 

বাণিজ্যিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিবৃত, 

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর কীতিকলাপ, 
নামজাদ। মিষ্টাম্ন বা উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগান 
প্রভৃতি কীতিত। প্রবাদবাক্যের মতোই এই 

মৌখিক ছড়াগুলির উৎসভূমি স্থানীয় জনমানস 
যার সমর্থনে সেগুলি পুষ্ট ও প্রচলিত। এই 

বহুবিচিত্র ছড়া-ভাগ্ডার বাংলাসাহিত্যের এক 

অন্দ্ঘাটিত অংশ যেখানে ছড়ানো মণিমুক্তাগুলি 

দিনে দিনে লুপ্ত হচ্ছে লোকম্তি থেকে । যেগুলি 

এখনও বিলীন হয়নি, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির 

স্বার্থে, সেগুলি অবিলম্বে প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে 

মুত্িত হওয়। উচিত। 
বর্তমান নিবন্ধে, স্থানাভাবে, আমর] কেবল 

ধর্মস্থান সংক্রান্ত ছড়াগুলির আলোচনা করব। 

সরজমিন ও পত্রযোগে অনুসন্ধানের ফলে আমরা! 

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, বীরভূম, পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মেরধিনীপুর ও ২৪- 

পরগনার নানান্থানের সঙ্গে সম্পফিত বেশ কিছু 
এজাতীয় মৌখিক ছড়া সংগ্রহ করতে পেরেছি। 
উল্লিখিত জেলাওয়ারি ক্রম অন্থসারে আমর] 
অতঃপর সেগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করব। 

দুঃখের বিষয়, পুববাংলা! থেকে এই শ্রেণীর কোনও 

ছড়া পাওয়া যায়নি । প্রথম জেলা কোচবিহারের 

ছড়াটি হল-_ 

বলরামপুরের বাশ। 

কোচবিহারের রাস ॥ 

ব্লরামপুর তৃফানগঞ্জ থানার খুব বড় গ্রাম 

যেখানে প্রচুর বাশ পাওয়া যায়। কোচবিহার 
শহরের স্থবিখ্যাত রাস-উৎসবই কিন্তু ছড়াটির 
আসল উদ্দি। সে-বিষয়ে কোচবিহার জেলার 

পুরাকীতি” পুস্তকের (গ্রন্থনা £ ডঃ শ্যামটাদ 

মুখোপাধ্যায়; সম্পাদনা: বর্তমান লেখক? 

কলকাতা, ১৯৭৪; পৃঃ ৪০-৪১) নিম্নলিখিত 
উদ্ধত অংশটি প্রাসঙ্গিক । “মহারাজ নৃপেক্্র- 

নারায়ণ কর্তৃক ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাবে বর্তমান মদন- 

মোহন মন্দিরটি নিগিত।"*রাসপৃণিমার সময় 
প্রায় দশদিন ধরে সেখানে এক বিরাট উৎসব ও 

মেলা বসে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রবতিত এখানকার 
রাস-উৎসব উত্তরবঙ্গের লোক-উৎসবগুলির মধ্যে 

বৃহত্তম বললে অতত্যুক্তি হয় না ।” 
পরবতাঁ ছুটি ছড়া বীরভূমের । সে-জেলায় 

অনেকগুলি পীঠ ও উপপীঠ থাকার কারণে 

জেলাবানী হিন্দুদের গর্ব ত্বাভাবিক। নিচের 
ছড়াটিতে সেই আত্মগ্রলাদ ও ছয়টি পীঠের বিবরণ 

প্রকাশিত। 

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী, 
লাভপুরে মা ফুল্পরা। 
সাইবিয়ায় মা নন্দেশ্বরী, 
তারাপীঠে মা! জয়তারা ॥ 



কার্তিক, ১৩৯২ ] 

বোলপুরে বস্কালীতলা, 

বক্ধেখরে মা'র পায়ের তল!) 

এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূষের বড় গল] ॥ 

বীরভূমের অপর ছড়াটিতে তিনটি বিভিন্ন 
স্থানের ধর্মীয় উৎসবের তুলনামূলক গুরুত্বের কথা 
বলা হয়েছে। 

মুলুকের অপরাজিতা, 

মঙ্জলভিহির রাস । 

ভুরকুণ্ডার ডেডোঠাকুর, 

স্তনতে উপহাস ॥ 
অর্থাৎ, বোলপুর থানার মুলুক গ্রামের বিখ্যাত 

অপরাজিতা দেবীর অর্চনা এবং ইলামবাজার 

থানার মঙ্গলডিহির সাড়ম্বর রাস-উৎসবের সঙ্গে 

মিউড়ি থানার আদিবাসী-পল্লী ভুরকু্ডার ডেঙো- 
ঠাকুরের সামান্য পুজার তুলনা উপহাসের 
সামিল । 

পুরুলিয়ার ছড়াটিতে সে-জেলার তিনটি 
শৈবতীর্ঘের শিবদের গয়াধামের স্থ্প্রসিদ্ধ গদা- 
ধরের সমমর্ধাদার বলে গ্রচ্ছন্ন দাবি করা হয়েছে। 

বুধপুরের বুধেশ্বর । 

আনাড়ার বাণেশ্বর | 

অযোধ্যার দামোদর । 
গয়াধামের গদাধর ॥ 

বুধপুর, আনাড়া ও অযোধ্যা, যথাক্রমে মান- 

বাজার, পার ও বড়বাজার থানায় অবস্থিত | 

সেসব স্থানের শিবের কিছু স্থানীয় প্রতিপত্তি 
আছে । ছড়াটি সেজন্য উৎ্কট অঞ্চলগ্রীতির 

নিদর্শন । 
বাকুড়ার ছড়া তিনটি মোটামুটি স্বতঃবোধ্য। 

প্রথমটির বয়ান-- 

হাজীপুর, গাজীপুর, মধ্যে খোলাখালি। 

তার মধ্যে আছেন এক চামুণ্ড-কালী & 

উদ্জিখিত গ্রামগুলি সবই বিষুধপুরের পাশের থানা 

ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া ৬৯১ 

জয়পুরে অবস্থিত। লৌকিক ছড়ায় স্থান করে 

নিলেও এই কালীর খ্যাতি কাছাকাছি 
এলাকাতেই সীমাবন্ধ। 

ছিতীয় ছড়াটিতে কোনও বিশেষ জায়গার 
নাম করা হয়নি বটে। তবে পূজার থানে 
অধিষ্ঠিত এরকম বেশভূষ!য় সজ্জিতা মনসামৃতি 
বাকুড়ার যত্রতত্র দেখা যায়। 

পাচমুড়ার হাতি ঘোড়া, 
পুরুলিয়ার “লা” (লাক্ষাজাত আলতা )। 

বিষ্ুপুরের শীখা পারে, 

সেজেছেন মনস! ম | 

তালভাংর! থানার পাচসুড়া গ্রামে প্রস্তত পোড়া- 
মাটির হাতিঘোড়া (বিশেষত লম্বা-গলা৷ ঘোড়া ) 
এখন জগদ্বিখ্যাত ; পুকুলিয়ায় লাক্ষা ও লাক্ষা- 

জাত দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয় আর বাঁকুড়া! জেলার 

মহুকুমাশহর বিষুপুরের শঙ্খশিল্লীদের দক্ষতা 
স্থবিদিত। 

বাকুড়া শহরে যে রথযাত্রা-উত্সব হয় তা৷ 

এমন কিছু প্রনিদ্ধ না হলেও স্থানীয় জনসাধারণ, 

বিশেষ করে আদিবাসী নরনারীদের কাছে, তা 

খুবই আকর্ষণীয় । সে-সম্প্রদায়ের কোনও অজ্ঞাত 

গ্রাম্য কবি হয়তো৷ নিচের ছড়াটির রচয়িতা । 

চল্ লো সই! 

বাকুড়ার রথ দেখতে যাই ॥ 

তোদের হলুমাখা গা । 

তোরা রথ দেখতে যা ॥ 

আমর! হলুদ কুথায় পাব। 

আমর] লেউটা ( উপ্ট| ) বথে যাব ॥ 

বর্ধমানের ছুটি ছড়া কাটোয়া থানার 
অগ্রদ্ধীপ ও কালন! থানার বাঘনাপাড়া সম্পর্কে । 

উভয় স্থানই প্রসিদ্ধ বৈষ্বতীর্ঘ। প্রথম ছড়াটি 

এই-_- 

নেড়ানেড়ী দোলে। 
অগ্রন্থীপের কোলে ॥ 



৬৪৯২ 

নেড়ানেড়ী বলতে যুস্তিতমস্তক বৈষ্ণব (বিশেষত 

প্রাক্তন বৌদ্বধর্মীবলক্বী ) স্ত্ীপুরুষকে বোবায়। 
বাকুণীন্গানের মেলায় তাঁর দলে দলে অগ্রত্থীপে 

আসেন। এই প্রসঙ্গে অমিয় বন্থ কর্তৃক সম্পাদিত 
এবং প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ 
থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বাংলায় ভ্রমণ” 

নামের প্রচুর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ (এখন ছুশ্রাপ্য) থেকে 
নিচের উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক । -. ইহা প্রাচীন 

নবদ্ধীপের অন্তর্গত একটি পল্লী । এখানে চারি 

শত বদরের অধিককাল পূর্বে চৈতন্যদেবের 
নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত এক গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন। 

চৈতন্তদেবের অন্যতম পার্ধদ গোবিন্দ ঘোষঠাকুর 

এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, অস্তিম- 
কালে তাঁহার ভক্তগণ তাহাকে জিজ্ঞাস করেন, 

তাঁহাদের মধ্যে কে তাহার শ্রান্ধের অধিকারী 

হইবেন। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, গোপীনাথকে 

তিনি পুত্রবৎ্ৎ ঝোেহ করেন, সেজন্য গোপীনাথই 
তাহার শ্রাদ্ধের অধিকারী । আজিও প্রতি ব্থসর 

চৈত্র মাসের কৃ্ণা-দ্বাদশী তিধিতে ( বারুণীল্মান- 

তিথি) গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রাঙ্ধোপযোগী 

বেশভুষায় সজ্জিত করা৷ হয় ।” 

পসাহেবধনী, লোকধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 

এক উপশাখা ৷ তাদের প্রভাব-পরিমগ্ডল নদীয়া, 

বর্ধমান ও হুগলি জেলার স্থানবিশেষে বিস্তৃত। 

জাতিভেদ ও মৃতিপৃজার বিরোধী এই সম্প্রদায়ে 

পঙ্ক্তিভৌজন সহ মকলের সমানাধিকার স্বীরুত। 

এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক গীতিকার জাছু- 
বিন্ুরচিত একটি ছড়ায় বাঘনাপাড়ার বৈষণৰ- 
উৎসবের বিবরণ নিম়রূপ-_ 

এখনও নেড়ীনেড়ায় আমে এই বাঘনাপাড়ায় 

আনন্দে নাচে গায় গাছের গোড়ায়। 

কেন্থা-করোয়া ( কাথা-কমগ্লু ) সব তাদ্দের 

| গলায়। 

হুগলির ছুটি ছড়া! শ্রীরামপুর থানার মাহেশ 

[ ৮৭তষ বধ---১২ম সংখা 

ও মগরা থানার বংশবাটি (বাঁশবেড়ে ) সম্পর্কে। 
মাহেশের রথযাত্রা-উৎমব. ন্থপ্রসিদ্ধ । . একমাত্র 

পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেল! আর কোথাও 

দেখা যায় না। স্থানীয় প্রাচীন ও স্থগঠিত 
জগন্নাথ-মন্দির (বিগ্রহ : জগন্নাথ, স্ৃভত্রা ও বল- 

রাম) থেকে আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে 

সংবৎসর প্রচুর প্রমাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। 

সেই স্থ্বাদ্দে দেবতার ভোগ হিসাবে নিবেদিত 
সামান্ত ভাত, খিচুড়ি ও পায়েস সাধারণ্যে উচ্চ 

মর্যাদা লাভ করে নিচের ছড়াটিতে স্থান করে 

নিয়েছে। 

খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস। 
এ তিন নিয়ে মাহেশ ॥ 

ছিতীয় ছড়াটি এককালীন প্রখ্যাত সংস্কতচর্চাকেন্ত্ 

বংশবাটির অতীত গরিমার স্মারক। যথা_ 

পরিপাটি বংশবাটি স্থান মনোহর । 

যেদিকে তাকাই দেখি সকলই স্থন্দর 

বিষ্ভাবিশারদ্দ কত পণ্ডিতের বাস । 

স্থগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বারে মাস । 

মেদিনীপুরের ছড়! মাত্র একটি হলেও সেটি 
ডেবরা থানার অন্তর্গত প্রায় অপরিচিত এক 

চিত্তাকর্ষক তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে। তার আঞ্চলিক 

খ্যাতি অবশ্ঠ যথেষ্ট কেননা সেটির বয়ান-_ 
যা নাই ভাণ্ডে ( অর্থাৎ ব্রক্ষাণ্ডে )। 

তা কেদার-কুণ্ডে ॥ 
খড়গপুর-ঝাড়গ্রাম রেলপথের মধ্যবতাঁ স্টেশন 

বালিচক থেকে তিন মাইল দূরবর্তী কেদার 

গ্রামের কেদারেশ্বর শিবমন্দির সম্বন্ধে বাংলায় 

ভ্রমণ? গ্রন্থে প্রাপক) বলা হয়েছে__ কেদারেশ্বর 

'ভূড়ভূড়ি কেদার” নামে অভিহিত হইয়! থাকেন। 
রাজ! তোডরমল্লের রাজন্ব তালিকায় কেদারকু্ 
পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 

অনুমিত হয় যে তৎপূর্ব হইতেই এখানে এই শিব 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায় 
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নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের 
নির্মাতা বলিয়া কধিত। মন্দিরের পার্খবব্তাঁ একটি 

কুণ্ড হইতে সর্বদাই তুড়তুড় শব্দে বুদ উঠে। 
এইজন্য শিবের নাম 'ভুড়ভুড়ি কেদার' 'হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ নিকটস্থ ক্ষীরাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের 
কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জলবৃদ্ধদ 

উঠিয়। থাকে। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে 
ন্নান করিলে সন্তান লাভ কর যায় এই বিশ্বাসে 

বহু নারী এ দিন এখানে সমবেত হন এবং তছুপ- 
লক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেল বসে ।” 

নদীয়ার ছুটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি, প্রত্যাশিত- 
ভাবেই, নবদ্বীপ সন্বন্ধে। সেখানকার ব্যাপক 
ধর্মীয় পরিবেশ গ্রামীণ ছড়াকারদের নশ্র-মানস 

ও সরল ভাষায় কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে দেখুন । 

কোষাকুষি, চন্দনের টিপ। 
এ তিন নিয়ে নবদ্বীপ ॥ 

চৈতন্য-বৈষ্ণবধর্মের 'সাহেবধনী' শাখা ছাড়। 
আর-একটি উপশাখা “কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 
প্রধান কেন্দ্র কল্যাণী থানার অন্তর্গত ঘোষ- 

পাড়ায়। সেখানে তাদের আরাধ্য। 'সতী-মা”র 
নমাধিতে তীর প্রতিকৃতি উপাসিত হয়, দোল- 

পুণিমার সময় সপ্তাহব্যাপী এক বিরাট মেলা 
বসে এবং অনূুরের হিমসাগর-দিঘি'র জলকে 
ভক্কেরা সর্বরোগহর, বিশেষত যাবতীয় চক্ষু- 

রোগের নিরাময়কারক বলে মনে করেন। এই 

সম্প্রদায়ের গীতিকার জাছুবিন্দুর রচিত একটি 

ছড়ায় আছে-- 

কত দাই এসে ঘোষপাড়ায়। 

মায়ের কপাবলে অবহেলে মন্দ রোগ তাড়ায় ॥ 

ডুবে হিমনাগরের শীতল জলে, 

দুর হয়ে যায় আপদবালাই ॥ 

২৪-পরগনার তিনটি ছড়ার মধ্যে প্রথমটি 

মাগরদ্বীপের (সাগর থান! ) দক্ষিণতম প্রান্তে 

কপিলমুনি-মন্দিরের সামনে সমুত্রন্ীনের মহা- 
৩ 

ধ্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া ৬৪৩ 

পুণ্যের কথা অতি সংক্ষেপে, খাঁটি গ্রাম্য ছড়ার 
আঙ্গিকে, ব্যক্ত হয়েছে । যথা-_ 

সব তীর্থ বার বার। 

সাগরতীর্ঘ/গঙ্গাসাগর একবার ॥ 

পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় খ্যাতির তীর্থ এই 

একটিই । পৌধষ-সংক্রান্তির প্রত্যুষে মরিবাচি করে 
এখানে একটা ডুব দিতে পারলে যে অক্ষয় স্বর্গবাস 
সেই দৃঢ় প্রত্যয়ে ভারতের দৃরদূরাস্তর থেকে প্রতি 
বর কয়েক লক্ষ যাত্রী অশেষ পথশ্রম উপেক্ষ। 

করে এখানে সমবেত হুন। এমনই চলছে 
্মরণাতীত কাল থেকে। 

দ্বিতীয় ছড়াটি খড়দহ থানার অধীন বিখ্যাত 
বৈষ্ণব-কেন্ত্র পানিহাটি সম্পর্কে | খুব কম ক্ষেত্রেই 

এসৰ স্থান-বিবরণী ছড়ার আহ্মানিক রচনাকাল 

বা রচয়িতার নাম জানা যায়। এটি বিরল 

ব্যতিক্রম যেহেতু প্রায় চার*শ বছর আগে লিখিত 

জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙ্গল? গ্রস্থের এটি এক অংশ। 

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে । 

বড় বড় সমাজ সব পতাকা।-মন্দিরে ॥ 

অর্থাৎ, পতাকাশোতিত বহু মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ 
সব বৈষ্ণব-সংস্থার অৰস্থিতির জন্য পানিহাটির 

তুল্য গ্রাম গঙ্গাতীরে আর নেই। স্থানটি চৈতন্ত- 

দেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পারিষদ রাঘব পণ্ডিতের 

শ্রপাট নামেও পরিচিত । গঙ্গাতীরে যে স্থগ্রাচীন 

ঘাটটির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়, সেখানে, 
১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরী থেকে প্রত্যাব্তনের সময়, 

শ্রীচৈতন্ত অবতরণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি । 

এখানকার অপর পুরাসম্পদ প্রায় সাত'শ বছরের 

পুরাতন এক বটগাছ যার ছায়ায় গৌর-নিতাই 
নাকি একদ। বিআাম করেছিলেন। সেখানে একটি 

ছোট কক্ষের মধ্যে চৈতন্যদেবের পদচিহ রক্ষিত 

আছে। জ্যষ্ঠ মাসের শুরা ত্রয়োদশী তিথিতে 

এখানে অনুষ্ঠিত এক মহোৎ্নবে দেশ-বিদেশের 
বৈষ্ণবরা আজও যোগ দেন। শ্রীচৈতন্ত ও তীর 
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নিকটতম সহচরদের স্থতিপৃত এহেন পুণ্যস্থানে বহু 
গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্থ প্রত্যাশিত। 

তৃতীয় ছড়াটি জগদ্দল থানার অন্তর্গত 
প্রখ্যাত শান্তচ্চাকেন্দ্র ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া 
সম্পর্কে । যথা 

পাজি, পুঁথি, স্তোত্রপড়া। 

এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া ॥ 

এ-ছড়ার যিনি লেখক তাঁর ইতিহাসজ্জান বা 

বিদ্যার দৌড় আর-পাঁচজন গ্রামীণ ছড়াকারের 
থেকে বেশি ন। হওয়ায় তিনি ভাটপাড়ার পণ্তিত- 

সমাঞ্জে অতি উচ্চস্তরের শাস্ত্রচর্চা ও সংস্কত- 

অধ্যয়নকে “পাজি, পুধি, স্তোব্রপড়া'র অধিক 

কিছু ভাবতে পারেননি। সেজন্ত প্রাগুক্ত 

বাংলায় ভ্রমণ? পুস্তকটি থেকে আর-একটি উদ্ধৃতি 

এক্ষেত্রে একান্ত প্রানঙ্গিক। “ভাটপাড়া বা 

ভট্টপল্জী অতি পুরাতন গ্রাম। ইহা৷ বাংলাদেশে 
সংস্কৃতচ্চার একটি প্রধান কেন্ত্র। ভাটপাড়। 

নান। শাস্ত্-অধ্যাপক ও বহু পণ্ডিতের জন্মস্থান । 

ইহাদের মধ্যে নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্ক- 

চুড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ব, রাখালদাস ন্যায়রতব, 
মছরাম সার্বভৌম, শিবচন্ত্র সার্বভৌম প্রভৃতির 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--১*ম সংখ্যা 

নাম উল্লেখযোগ্য । ভাটপাড়ার পণ্ডিতমগ্ডলীর 

শাস্ত্রীয় মতামত সমগ্র বঙ্গে সম্মানিত।” 

ধ্মস্থনৈ সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া বিষয়ে এ- 

নিবন্ধটি গভীর পরিতাপের সঙ্গে এখানেই শেষ 
করছি। কেননা পুববাংলা থেকে সমশ্রেণীর 

একটিও ছড়া সংগৃহীত হয়নি। অথচ সেখানে 

সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ পাহাড়, মেহার, লাঙ্গলবন্ধ 

প্রভৃতি বহু হিন্দুতীর্থ এবং অসংখ্য ধর্মপ্রাণ পীর- 

দরবেশের দরগা-মাজার ও প্রসিদ্ধ সব মসজিদ- 

কোন্দ্রক মোসলেম পুণ্যস্থানের অভাব নেই। 

পশ্চিমবঙ্গের বহু ধর্মস্থানও আমাদের আলোচন৷ 

থেকে বাদ পড়েছে । বর্তমান নিবন্ধ লেখক এসব 

ছড়। সংগ্রহে তার একক প্রচেষ্টার সীমা বন্ধতা 

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সেজন্য তীর সংগ্রহের 
কাজ অব্যাহত আছে। ভবিষ্যতে যর্দি এবিষয়ে 

কোন গ্রন্থ রচিত হয় তা হলে তাতে আরও 

অনেক অনুরূপ ছড়ার উল্লেখ করা যাবে, এমনই 

আমাদের বিনীত বিশ্বাম। ইতোমধ্যে অপরাপর 

গবেষকরা যদি এদিকে মনোনিবেশ করেন তবে 

এই অনধীত বিষয়টি উপযুক্ত মর্যাদায় বিশদভাবে 

আলোচিত হবার উপায় হয়। 

প্রসীদ বরদে দেবি 
ডক্টর সচ্চি্দানন্দ ধর 

নেতাজণ ইনস্টিট2ট ফর€ এশিয়ান স্টাডজ-এর ফেলো । 

শুহ্ধ আমি, পূর্ণ আমি- আমি মায়াতীত, 
এবে ক্রীড়াপুত্তলিকা জন্মমৃত্যুভীত”_ 
অসহায় চলিতেছি তোমারি ইঙ্গিতে । 

মহামায়!, তব লীল! ন! পারি বুবিতে-_ 

কেন মোরে নিয়ে যাও যথা ইচ্ছা তব, 

ভাঙ্গি, গড়ি ক্রীড়াগৃহ নিত্য নব নব। 
এ অনন্ত যাত্রা-ক্লাস্ত থামিবারে চাই? 
লক্তিবব তোমার ইচ্ছা! হেন সাধ্য নাই ॥ 

জ্তানীরও চেতন তুমি করিয়া! হরণ 
পুনঃ মুক্তি দাও তারে; যদি লয় মন! 

তুমি বন্ধ-হেতু মাগো। মুক্তি তব ঠাই 
ছাড়িব তোমার মায়া হেন সাধ্য নাই। 
(তাই) “প্রসীদ বরদে দেবি! লইন্কু শরণ। 

মায়ামোহবন্ধ মোর করগে৷ ছেদন । 



প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানসিক কারণে দৈহিক রোগ 
ডর জগদিক্্র মণ্ডল 

ভাধাপক, ফঁিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা ধিশবাবদ্যালয়। 

“বড় বিন্ময় লাগে*_ গানটি ভেসে আনছিল। 
নীরব স্তব্ধ রাক্রি, নীলাকাশের আচলে অগণিত 

নক্ষত্র । পরিচ্ছন্ন মৃদুমন্দ বাতাস। স্থবামিত 

ফুলের হাওয়ায় কানাকানি। এমনি একটা 

পরিবেশ ভাবতে কেমন ভাল লাগে । মন ভরে 

উঠে প্রাণের আরাম হয়। কিন্ত এমনি পরিবেশ 

আমাদের চারপাশ থেকে কতদূরে সরে যাচ্ছে। 

এখন শুনি শরৎকাল,-_কিস্তু শিউলি দেখতে পাই 

না। এই নগর-জীবনে ধোয়াকালি, কোলাহল, 

স্বস্তি নেই। দলে দলে মান্য দ্রুত ছুটছে, পথ 

দীর্ণ, ছিন্নভিন্ন । চোখ কষ্ট পায়, মন উত্তেজনায়, 

উদ্বেগে ক্রিষ্ট হয়। সবুজ গাছগাছালি বড় একটা 
চোখে পড়ে না। অথচ এই শহবেরই এখানে 

ওখানে যেটুকু গাছ, যেটুকু সবুজের আভা, 

সেখানে গাছে গাছে লাল, হলুদ, নীলের ছোপ। 

যেদিনের যে রঙ্গ, যেদিনের যে ফুল, যেদিনের 

যে ফল । যেই শরৎ, অমনি শিউলি । যেই বসন্ত 

অমনি কৃষ্ণচূড়া । লাল টক্টকে কৃষণচুড়া, সে তো৷ 

বসস্তেরই চিহ্ন। পৃথিবীর আহ্ছিক গতি, বাধিক 
গতি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, গ্রীত্ম, বর্ষ, শরৎ, হেমস্ত, 

শীত, বসন্ত, জোয়ার ভাটা, ফুল ফোটা, ফুল ঝর। 

--এনব পরিবর্তন আমার্দের চারদিকে ঘটছে, 

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে, আমাদের অস্তভুতির 

মধ্যে ধর! পড়ছে । মনের জগতে এরা আছে। 

আমাদের প্রত্যক্ষ চারপাশ, আমাদের নিকট, 

জামাদের দূরাম্বিত প্রকৃতি-পরিবেশ, আমাদের 
অস্তিত্বকে, আমাদের দেহ-মনকে প্রভাবিত করছে। 

পরিবেশ আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত- 

ভাবে জড়িত-_-আামাদের অস্তিত্বের সহভাগ। 

অনেকেই এখন প্রশ্ন করছেন-_মানুষের কষ 
পরিবেশ, মানুষের জীবন, স্বাস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের 

উপষোগী হচ্ছে কি? আমাদের নিশ্বাস-বাযু 

আর অমলিন থাকছে কি? আলো-আকাশ 

আমার্দের জীবন থেকে নিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে 
নাকি? জীবনে যাস্ত্রিকতা আমাদের ক্রমে রূঢ় 
করে তুলছে না কি? পরম্পরের সম্পর্কে কত্রিমত! 
ও নিতান্ত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট 

থাকছে কি? মনে-দেহে আমর! দীর্ণ জীর্ণ হতে 

হতে ক্রমশ অহস্থ হয়ে পড়ছি না কি? এইসব 
প্রশ্ন এখন অনেককেই ভাবিয়ে তুলছে । পরিবেশ, 
পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এখন ভাবনা-চিন্তা আরম 

হয়েছে। পরিবেশ দুষণ, পরিবেশের প্রভাবে 

জীবন-যাজ্্ার হেরফের, পরিবারের কাঠাষো, 

পারিবারিক সম্পর্ক, জীবনের ভ্রতগতি, জীবন- 
ধারণে যে প্রতিযোগিতা, প্রতিগ্বন্বিতা, ধ্বস্তা- 

ধ্বস্তিতে বিব্রত বিধ্বস্ত জীবনে যে অস্বাচ্ছন্দ্য, যে 

অস্বাস্থ্যকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সে-সম্পর্কে 

সামগ্রিকভাবে এখন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা আরম্ভ 
হয়েছে । কোন না কোন ভাবে জীবন-যাত্রায় 

মানসিক অন্বাচ্ছন্দ্য ঘনীভূত হচ্ছে। মানমিক 
রোগ ও মানসিক কারণে শারীরিক বনুরোগের 

প্রকোপ ইর্দানীং বহুগুণ বেড়ে গেছে। 

পরিবেশ ছুরকমের--ভৌতিক বা 01)581- 
0৪81 61101110686 মানসিক বা 2990110108- 

০৪1 60101017617. মানসিক পরিবেশকে নিয়ঙ্ণ 

করে পারম্পরিক সম্পর্ক । পরিবারে, কর্ম-সংস্থায়, 

_মমাজ-সংস্থায়, বিদ্যালয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
সম্পর্কের ধারা, মানসিক পরিবেশের রূপ-প্রকৃতি 

নির্ধারণ করে। ভৌতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ 
করে প্রধানত বাইরের প্রকৃতি--আলো, উত্তাপ, 

জলবায়ু, পরিসর, স্থান-উচ্চতা, খতু পরিবর্তন 

ও আন্ুযঙ্গিক আর যা কিছু । 



১৬৪৬ 

এটা অবশ্ত ঠিক যে, তৌতিক পরিবেশের 

বিষয়টি দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যতটা সম্পর্কাদ্বিত, 
তুল্মানে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ততটা নয়, 

কিন্ত মানসিক স্বাস্থ্য যেহেতু দৈহিক স্বাস্থ্াকে 
বাদ দিয়ে নয়, সেইহেতু ভৌতিক পরিবেশও 
মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে । ঠিক 

সেইভাবেই বলা চলে মানসিক পরিবেশ, অর্থাৎ 

পরিবারে, বিষ্ভালয়ে, কর্মক্ষেত্রে ও বৃহত্তর সমাজ- 

প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের প্রকার- 

ভেদে যে পরিবেশের উদ্ভব হয় তা মানসিক স্বাস্থ 

ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

গ্রহণ করে থাকে । কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এটা মনে 

রাখতে হবে, দেহের অস্থথ যেমন মনকে প্রভাবিত 

করে, কাতর ও পীড়িত করে, ঠিক তেমনি মনের 
তবস্থখও দেছের অন্বস্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে 

দেহের অস্থখ ঘটিয়ে থাকে । এইসব অন্থখ নিয়ে 

আমর! এখন খুবই চিন্তিত। মাত্রীধিক রক্তের 

চাপ, হৃদরোগ, পেপটিক আলসার, কোলাইটিস্, 

এদব রোগের প্রকোপ এখন যথেষ্ট বেড়ে গেছে। 

হ্বদ্রোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ 

কারণ--অসহায়ভাবে এর কাছে আত্মসমর্পণ 

করতে হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগর ও যন্ত্র-জীবনে 

পরিবেশের অস্থিরতা, জটিল প্রতিযোগিতা, 

অতিমাত্রিক ভ্রততা, নিরাপত্তার অভাববোধ, 

মানসিক ছন্ব ও উদ্বেগ থেকে মনের উপর যে 
চাপের স্যরি হয় তার পরিণতি হিসাবেই এইসব 

রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে কিনা, তা নিয়ে 
বিশেষজ্ঞর। ভাবছেন । সর্বাংশে কার্ধ-কারণ সম্পর্ক 

প্রতিষ্ঠিত না হলেও, পারিবেশিক অস্থিরতা! ও 
অবস্থার সঙ্গে যে, এইসব রোগের একটা বিশেষ 

পৌনঃপুনিক সম্পর্ক আছে, সেটা এখন ম্পষ্ট। 
পরিবেশের অস্থিরতা ও মাত্রাধিক চাপ শরীরের 

কোন্ অংশে কীভাবে চাপের স্থ্রি করে, তা 

শারীরবিষ্তার পর্যালোচন! করে দেখানো যেতে 
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পারে। এইসব রোগকে মানসিক কারণ-জাত 

বা এককথায় সাইকোসোমাটিক রোগ বলে 

অভিহিত করা হয়। 
পরিবেশের প্রভাব যে, এইসব রোগের জন্য 

কতটা দায়ী, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে, 

পরিবেশ ও মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের স্ুত্রটি 

আলোচনা করে। পরিবেশ বলতে এখানে 

মানসিক পরিবেশের কথাই বল। হবে । আমাদের 

আচরণের নির্ধারকের অনেকটাই জন্ম-সজে 

প্রাপ্ত ; যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রত্যাবর্-ক্রিয়া প্রভৃতি, 

আবার আচরণ নির্ধারকের অনেকটাই পরিবেশ- 

নিযন্ত্রিত। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্তরক্ষা করে 

চলতে হয়। পরিবেশের প্রকার ও চারিক্স- 

বৈশিষ্ট্যের উপর অভিযৌজনের (8৫)880000) 

প্রকার ও পরিসর নির্ভর করে। পরিবেশের 

আম্ুকুল্য ও প্রতিকূলতা নির্ণপ করে, মনের উপর 

কতটা চাপ পড়বে ও কীভাবে সঙ্গতি রক্ষা 

করে একজন চলবে। 

কোন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, প্রতিন্তাস, মূল্য- 

বোধ ও আচার-আচরণ তার সামাজিক, অর্থ- 

নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 

হয়। গোল্ডষ্টাইন, ডলার্ভমিলার পরিবেশের, 

বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যক্তি-জীবনের 

উপর প্রভাব ও ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও ভার- 

সাম্য নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব 

আরোপ করেছেন। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী 

এরিক ফ্রোম বলেছেন, ব্যক্তির সামাজিক 

অভিযোজন প্ররক্রিয়াতে ব্যক্তির অন্তর্জাত 

চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে একটা 

বোঝাপড়া চলে। সমাজসংস্কৃতির প্রয়োজন 

অনুযায়ী ব্যক্তিকে তার একটি সামাজিক চরিত্র 

গঠন করতে হয়। কিন্ত মমাজ-গ্রকৃতির মধ্যেই 
যদ্দি রূপাস্তর ঘটতে আরম্ভ করে, যদি সাংস্কৃতিক 

জীবনের পারবর্তন হতে থাকে; তাহলে ত৷ ব্যক্তির 
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সামাজিক চরিত্রের মধ্যে বিশৃঙ্ঘলা! আনবেই। 

তার মতে বংশগতি ও পরিণমন-প্রক্রিয়৷ হল 
জৈবিক আধার, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 

পরিমণ্ডল অন্থকূল না হলে, বাক্তি ব্যক্তিতে 

সহযোগিত। সহমসিতার পরিমণ্ডল না থাকলে, 
ব্ক্ষির জন্মগতিতে প্রাপ্তশক্তির যথাযথ বিকাশ 

ঘটে না, তার প্রয়োজন মেটে না, তার উদ্বেগের 
নিরসন হয় না । সথুলিভান বলেছেন, সব মাস্থযেরই 
ছুটি লক্ষ্য-_-একটি হুল তার জৈবিক চাহিদা পৃরণ, 

অপরটি হল তার সাংস্কৃতিক ও মামাজিক চাহিদা 

পূরণ। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার মধ্যে 
পড়ে, একজনের সামাজিক ্বীকৃতি, সামাজিক 

মর্যাদা ও সমাজে পারম্পরিক সুসম্পর্ক । ব্যক্তিত্ব 

গঠনে এই সমাজসংস্কৃতির প্রভাব অপ্রতুল। 
মানসিক স্বাস্থা ও মানসিক রোগের নিয়ামক 

হিসাবেও সমাজসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

রয়েছে। 

মনোবিজ্ঞানী মাস্লে! বলেছেন, প্রতিটি মানুষ 
মূলতঃ জন্মগতভাবে ভাল, ভাল না হলেও অন্তত 

ভালও নয়, মন্দও নয় এমন একটা অবস্থায় থাকে । 

প্রতিটি মানুষের মধ্যে এবং স্বতাবতই প্রতিটি 

শিশুর মধ্যেই থাকে সুস্বাস্থ্যের অভিলাষ, বিকশিত 

হয়ে উঠার জন্ত একটি আস্তরিক প্রেরণা এবং 

সর্বোপরি জন্মগত শক্তি প্রতিভার স্ফুরণের স্বতঃ- 
্ুর্ত উদ্দীপনা । বিরত পরিবেশ মানুষকে বিরুত 
করে, অসুস্থ করে। অশিক্ষা, কুশিক্ষ। ও বিকৃত 

মমাজসংস্কৃতি, ব্যক্তির চিন্তার জগতকে অসুস্থ 

করে তোলে, বিকৃত করে তোলে। মাহ্ষ 

স্বভাবতঃ স্জনশীল, সে ধ্বংস করতে চায় ন|। 

কিন্তু বিরুত পরিবেশের জন্ত মানুষের আস্তঃগ্রকৃতি 

যর্দি বিকাশপথে বাধ! পায়, তার ব্যক্তিত্বের 

বিকাশে প্রতিবন্ধকতার স্থি কর! হয় তাহলে সে 
বিদ্রোহী হয়ে উঠে, ধ্বংস-প্রবণতা তখন তাকে 

পেয়ে বমে। মাসলো আরও বলেছেন, মান্থুষের 

প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানসিক কারণে দৈহিক রোগ ৬৯৭ 

মধ্যেই রয়েছে স্থবিচার পাওয়ার জন্মগত চাহিদা, 

রয়েছে সততা সৌন্দর্য, নুলামঞ্জশ্যের গ্রাতি জন্মগত 
আকর্ধণ। জৈবিক মৌল চাহিদার মতো, মান্থষের 
এই আন্তর চাহিদাও জন্মগত ও মৌল। এই 

আস্তর চাহিদার অপৃরণও মান্নষকে অসুস্থ করে 
তুলতে পারে। 

সমাজ-জীবনে ও সাংন্থৃতিক পরিমণ্ডলে কতটা 
সতত আছে, কতটা সৌন্দর্য ও সামঞন্ত আছে, 
তা নির্ণয় করবে সমাজে মানসিক ম্ুস্থতা 

অন্স্থতার মাপকাঠি । এদিক থেকে সমাজ- 

বিব্তন, সামাজিক-নিয়মশৃঙ্খলার গতি-গ্রকৃতি 

সামাজিক ভারসাম্য কতট। রচন। করে চলেছে, 

সেটা বিচার করে দেখতে হয়। সমাজ এক 

জায়গায় থেমে নেই, এর পরিবর্তন হয়ে চলেছে, 

হচ্ছে প্রতিনিয়ত, এই পরিবর্তন মানুষের মৌলিক 

চাহিদা পূরণে যত সহায়ক হয়, তত সামাজিক 

ভারসাম্য রক্ষিত হয়। জৈবিকু ও নাংস্কৃতিক 

মৌল চাহিদ। পৃরণে সমাজ যত অসমর্থ হয়, 
সামাজিক সুস্থতা তত বিঙ্নিত হয়, ব্যক্তি-জীবনের 

ভারসাম্যও নষ্ট হয়। মোটের উপর সমাজ- 

পরিবেশ যে, ব্যক্তির সুস্থতা অসুস্থতার নির্ণায়ক 

এটা বু পরীক্ষায় নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। 

বিশেষ করে মানপিক কারণে ঘে দৈহিক রোগ 

হয় তাতে সমাজ-পরিবেশের চাপ বিশেষভাবে 

কাজ করে । 

সাইকোসোমাটিক রোগের কারণ নির্ণয়ে সব 

দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। সামাঞজিক- 

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব সম্ভাব্য কারণ- 

গুলিও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে । জৈবিক 

উত্তরাধিকার ও তজ্জনিত কোন খু'ত যদি থেকে 

যায়, তবে সেটা শারীরক্রিয়ায় কোন বিকৃতি নিয়ে 

আসতে পারে । কারও কারও মতে, এই বিকৃতি 

বা অনঙ্গতি নাইকোমোমাটিক রোগের জন্ত 

পূর্বেই জমি তৈরি করে রাখতে পারে। এই 
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বিকৃতি বা অসঙ্গতিই যে সাইকোসোমাটিক 

রোগের একমান্ত্র কারণ তা নয়, এই অবস্থার 

সঙ্গে সামাজিক চাপ, পারিবারিক চাপ যোগ 

দিলে তবেই এ রোগের সংলক্ষণগ্ুলি প্রকাশ 

পায়। 

গ্রেগরী ও রোসেন দেখেছেন যে, আন্ত্রিকক্ষত 

রোগীদের মিকট-আত্মীয়দের মধ্যেও আত্ত্রিক 
রোগের প্রকোপ বেশি । নিকট-আত্মীয়দের 

মধ্যে অন্তবিধ শারীর ক্রিয়ার বিকৃতিও পরিলক্ষিত 

হয়, যেমন--ঠাপানী, মাইগ্রেইন, থাইরোয়েড্ 

গ্রন্থির অতিক্রিয়৷ প্রভৃতি । এ থেকে অনেকে 

অন্মান করেন যে, সাইকোসোমাটিক রোগে 
বংশগতির একটা ভূমিকা আছে। 

ডাইট্রি ও জনদন্ দেখেছেন, যেলব ব্যক্তিদের 

মধ্যে £৯ 3 বা £১৪ গ্রপের রক্ত রয়েছে তাদের 
থেকে যাদের মধ্যে 0, শাখার রক্ত রয়েছে 

তাদের মধ্যে আস্ত্রিকক্ষত বা পেপ.টিক বা ডিউডি- 
নাল আলসার হওয়ার সম্ভাবনা! বেশি কাজ করে। 

এই সমীক্ষার ফল থেকে অনেকে মনে করেন, 

ব্যক্তি জন্মগতহ্থত্রে সাইকোসোমাটিক রোগে 

আক্রান্ত হওয়ার জন্য শারীরিক দিক থেকে তৈরি 

থাকে, পরিবেশের চাপে এদের রোগাক্রাস্তির 

সম্ভাবনা শতগুণে বেড়ে যায়। কিন্তু জন্ম-স্থত্রে 

খানিকটা ভঙ্কুর এইসব ব্যক্তিরা যর্দি অপেক্ষাকৃত 

অনুকূল সমাজ-পরিবেশে লালিত ও অভ্যন্ত হয়, 

তাহলে এদের সাইকোসোমাটিক রোগ হওয়ার 

সম্ভাবনা! অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। ভাইবেটিস, 
মাজ্াধিক রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রতৃতির ক্ষেত্রে 

জম্ম-সত্রের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 
হয়। 

সাইকোসোমাটিক রোগের জন্ত আবেগজনিত 

কীরণগুলি বেশি করে কাজ করে। আবেগের 

সঙ্গে শারীরক্রিয়ায় পরিবর্তনের একট! ঘনিষ্ 

যৌগ আছে। রাগ, ভয়, ছুঃখ এমনিত্তর আবেগের 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ---১০ম লংখ্যা 

সময় যেমন আমাদের সকলের মধ্যেই শারীরিক 

পরিব্ততন হয়, যেমন হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্ত- 

সঞ্চালন ভ্রততর হয়, অনেক সময় মুখ শুকিয়ে 

আসে,শরীর ঘামতে থাকে, ঠিক তেমনি দৈনন্দিন- 

জীবনে কোন অস্থিরত।, অত্যধিক ভয়, দুশ্স্তা 

বা চাপা রাগ থাকলেও শারীরক্রিয়ায়, বিশেষ 

করে ম্বয়ংনিয়ন্ত্রিত ন্ায়ুতন্ত্রেরে কার্ধকারিতার 
পরিবর্তনের জন্য শারীরক্রিঘ্ার বিভিন্ন দিকে 

পরিবর্তন আনে । শ্বয়ংনিয়ন্ত্রিত নামুতন্ত্র (/৮$০- 

1102010 107$049 999%920 ), মধ্যবতাঁ ও প্রধান 

ন্নাস্ুতম্্র (0920181 ০৫3 9990৩] ) এবং 

নালীবিহীন গ্রস্থির পরিপূরক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তি তার ভারসাম্য রক্ষা! করে চলে। 

স্বয়ংক্রিয় ন্নামুতস্ত্রের ছুটি অংশ আছে, 9/00- 

090)5100 ও চ8185917090)৩0০--এই ছুটির 

কাজ যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী, তবু সুস্থ 
ও স্বাভাবিক অবস্থায় এরা একটি লক্ষ্য সামনে 

রেখে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ 

করে। মস্তিষ্কে আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিন্দুটি হাই- 

পোথ্যালামাসে অবস্থিত, আবার এই হাই- 

পোথ্যালামাসই স্বয়ংক্রিয় ন্াযুতস্ত্রেরে কাজকে 

নিয়ন্ত্রিত করে । ফলে আবেগের পরিবর্তন ও 

উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় স্বাযুতন্তরের 
ক্রিয়াকাণ্ডের ভারসাম্যেরও হেরফের হয় । হাই- 

পোথ্যালামাসই 59171911165 ও 81:8590- 

7901)6600 1০7$০09 9৪0610-এর ক্রিয়াকাণ্ডের 

মধ্যে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। সাইকোসোমাটিক 

রোগে আবেগের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা হাই- 

পোথ্যালামাসের কার্ধাবলীর ভারসাম্য নট করে 
এবং পরিণামে 99100801)600 ও 1১8:88)10)- 

7861)6610 1৩.৮০৪৪ 5/96610-এর কার্ধাবলীর 

তারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে পরিপাক- 

যন্ত্র, রক্তচলাচল, নিঃশ্বাস-গ্রশ্থাস প্রক্রিয়ায় নানা- 

রকমের গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাছাড়া যেহেতু 
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4১000091045 ব6:/০999 99581610"এর সঙ্গে 

[91700016115 518008গুলির কাজের যোগাযোগ 

আছে, বস্তত 4৯, তব. 95805) 18000915105 

&187৫5-এর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইহেতু 
আবেগের অস্থিরতা &৫0161081 গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত 
করে। রক্তে £১৫1610811 নিঃহ্ত হয় ও সেট। 

সমস্ত রক্তে পরিক্রমা করে । এইভাবে ৫1978] 

গ্রন্থির কাজ মাত্রাধিক তীক্ষ ও উচ্চকিত হয়ে 

উঠে। এইভাবে দেখা যাবে, আবেগ-জীবনের 

অস্থিরত। কীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নষ্ট করে 

ও কালক্রমে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আমে। 

সাইকোসোমাটিক রোগে যারাই ভুগছে, বুঝতে 
হবে তাদ্দের আবেগ-জীবনে অস্থিরতা রয়েছে, 

প্রক্ষোভঘটিত কোন সমস্ায় তার! তৃগছে। 
এখানেই প্রশ্ব সমাজসংস্কৃতির রূপ প্রকৃতি 

কেমন হবে। মানুষের দেহ-মনের সহনশীলতার 

একটা সীমা আছে। দেহ-মনের যথাযথ প্ররকতির 

সঙ্গে যদি সমাজ-জীবন সামঞ্রন্তকারী না হয়, 

তাহলে মনের উপর যে চাপ পড়ে, আবেগ-জীবনে 
যে অস্থিরতা আনে, ত1 মানুষকে শারীরিক দিক 

থেকেও অন্স্থ করে ফেলতে পারে । 

এছাড়া জৈবিক ও স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত দ্বামুতস্ত্রে 
ক্রিয়া-কল্পের ধারায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জন্ম-স্থত্েই 

পার্থক্য থাকে । মনোবিজ্ঞানী উলফ, 

ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে জৈবিক ক্রিয্াগ্রক্রিয়ার 

পার্থক্কে 0155 1689001,) 491010801) 16- 
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করেছেন, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিক ও 

জৈবিক কোন অংশের কার্ষকারিতায় জন্মগত- 

ভাবে কিছু দুর্বলত৷ থাকে এবং মানসিক চাপ বা 

আবেগ-জীবনের অস্থিরতা শরীরের সেই দুর্বল 

অংশকেই আক্রমণ করে। 

ব্যক্তিত্ত্বের গঠনের উপরও সাইকো সোমাটিক 

রোগাক্রান্তির সম্ভাবনা কিছুটা নির্ভর করে। কে 

প্রকৃতি-পরিবেশ ও মানসিক কারণে দৈহিক রোগ ৬৪৯৪ 

কতটা যানসিক চাপ সহা করতে পারবে 

সেটা তার ব্যক্তিত্বেরে গঠনের দ্বার! 

অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক ও সামাজিক 

চাপ বা বাইরের উত্তেজনামূলক পরিবেশ সকলে 

সমানভাবে সহ করতে পারে না। এই সহন- 

শীলতার হেরফের ব্যক্তিত্বের গঠনের প্রকৃতির 

উপর নির্ভর করে । কেউ এই উত্তেজন! ও চাপে 

ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে--কেউ ঝ৷ 

সেটা মুখে বা নানাপ্রকার আচরণের মধ্য দিয়ে 

বাইরে প্রকাশ করে, আবার কেউবা তা চেপে 

বাথে ও অবদমিত করে । এই অবদমিত আবেগ- 

শক্তি তার ্বয়ংনিয়ন্ত্রিত দ্বামুতস্ত্ররে কাজ ও 
নালীবিহীন গ্রস্থিগুলির কাজকে প্রভাবিত করে। 

এর ফলে হয় পরিপাক যন্ত্রের, নয় স্তদ্যস্ত্রের, নয় 

শ্বাসযস্ত্রের ক্রিল্নাপ্রক্রিয়ায় নানাপ্রকারের জাটিল- 
তার হৃষ্টি করে, ব্যক্তিকে অসুস্থ করে ফেলে। 

এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যাদের মধ্যে পেপ.টিক 

বা! ডিউডিনাল আলসার দেখা যায়, তার প্রায়ই 
উদ্বামুরোগে তূগছে, তার! প্রায়ই ছুশ্িন্তাজর্জর 

হয়ে থাকে, অল্পেতেই এরা রেগে যায়। এদের 

ব্যক্তিত্বের গড়নটাই এইরকমের। হেমিলটন্ 

দেখেছেন, বহু এযাজমা রোগীদের মধ্যেই একটা 

প্যারানয়েভ লক্ষণ থাকে । ভ্রান্ত বিশ্বাসের 

শিকার হয়ে থাকেন এরা । এদের মধ্যে চাপ। 

ক্রোধ ও আত্মহননের ইচ্ছাও প্রকটভাবে দেখা 

যায়। রিস, দেখিয়েছেন যে, সাইকোসোমাটিক 

রোগীদের অধিকাংশই আবেগে অস্থির, দৃশ্চিস্তা- 

পরায়ণ, ও আত্মবিশ্বাসহীন। কোলাইটিস রোগে 

যার। ভোগে তার! ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অত্যস্ত 

অনমনীয় ও অবমেসিভ, থাকে-_-এদের মধ্যে সব- 
মময় একটা পরনির্ভরতার ভাবও প্রকটভাবে 

দেখা যায়। গ্রিনফিল্ড ও স্টানবেক্ দেখেছেন, 

ডিউডিনাল আলসারে তগছে এমন রোগীদের 

মধ্যে সবসময় এমন একটা মানসিকতা কাজ করে 
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যে, এদের যা প্রাপ্য তা থেকে এর! বঞ্চিত 

হয়েছে। এই বঞ্চনাবোধ এদের মজ্জায় মজ্জায় 

কাজ করতে থাকে । 

সাম্প্রতিককালে রাহুনসন্, সালোমন ও 
রাহু। প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, সাইকো।- 

মোমাটিক রোগের সঙ্গে পরিবেশের চাপ ও 

প্রতিনিয়ত পরিবেশের মধ্যে যে অস্থিরতা ও 

অনিশ্চয়তা আছে তার কিরকম যোগ আছে । 

সমাজ-জীবনে তথ। আবেগ-জীবনে যে অস্থিরতা, 

সেটা আধিক অনটন থেকেই হোক, কারও 

হজনশীলতাকে রুদ্ধ করে দিয়েই হোক্, মানগষের 

ঘবদয়হীন আচরণের জন্যই হোক্ বা যুদ্ধ, দাঙ্গা 

প্রভৃতি সামাজিক অস্থিরতার জন্যই হোক্, তা 

ব্যক্তি-জীবনের উপর অন্বাভাবিক চাপের স্থ্ি 
করে-_-এই চাপ ধীরে ধীরে €জবিক ক্রিয়াকে 

প্রভাবিত করে । অনিদ্রা, অক্ষুধা দেখ দেয়। 

স্বয়ংক্রিয় আয়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের হেরফেরের 

মধ্য দিয়ে কখন পরিপাকমন্ত্র, কখন শ্বাসযন্ত্র, কখন 

হাদ্যস্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকাগ্ডকে আক্রমণ করে। 

কোন ব্যক্তি যখন তার শারীরিক ও মানিক 

অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে ভীতি বোধ করে, 

তথন প্রত্যক্ষভাবে তার প্রতিফলন দেখা দেয় 

স্বাভাবিক থেকে হ্ৃৎস্পন্দনের মাত্রাবুদ্ধি ঝ 

হাসের মধ্যে, মনঃসংযোগের অভাব ও ব্যক্তি- 

সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে । পরিবারের অশান্তি, 

কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক 

সন্কট, অত্যধিক পরিশ্রম ও দায়িত্ব_এইসব 

অবস্থার সঙ্গে হৃদরোগে আক্রান্তির যথেষ্ট সম্পর্ক 

আছে। জেন্কিন্দ ও হাউস্ সম্প্রতি এনিয়ে 

অনেক সমীক্ষা করেছেন। তাছাড়৷ যেসব 

ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে বেশি পরিমাণে অনি- 

শ্চয়তা ও উদ্বেগ থাকে, যাদের কাজের পরিণামে 

প্রত্যক্ষভাবে অনেকের ভালমন্দ নির্ভর করে 

তারা এবং যাদের কর্মক্ষেত্রে, নিজেদের ভূমিকার 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--১*ম লংখা। 

সঙ্গে তাদের আদর্শগত ভূমিক। বা তাদের হুজন- 

শীল ভূমিকার সঙ্গে বিরোধ দবন্ঘ রয়েছে, তারাও 

মানসিক চাপে ভৃূগতে থাকে এবং কালক্রমে 

সাইকোসোমাটিক রোগের শিকার হয়। এছাড়া 
দাম্পত্য-জীবনের অশাস্তি ও অস্থিরতাও মাআধিক 

মানসিক চাপের স্থপ্রি করতে পারে, এথেকেও 

সাইকোসোমাটিক রোগ হতে পারে। অধুনা 

গবেষণ। করে দেখা গেছে, এইসব মানসিক চাপ 

ও আঘাত কীভাবে শরীরে জৈব-রাসায়নিক 

পরিবর্তন ঘটায় । এইসব মানসিক চাপে রক্তের 

চাপ বৃদ্ধি পায়, সিরাম কোলেশটেরল বৃদ্ধি পায়, 

করোনারি আর্টারীর ভিতরের পর্দার ক্ষয় 

ত্বরান্বিত হতে থাকে, ব্লাড. প্লেট লেট.স রক্তে ক্রুত 

জমা হতে থাকে (ব্লাড প্লেটলেটস রক্তের 

জমাটবীধা ত্বরান্বিত করে ।) এবং এইগুলি 

জমতে জমতে করোনারি ভেসল্স-এর মুখ 

সন্কৃচিত করে দেয়। 
এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা! এটাই প্রমাণ করে 

যে, মাস্থষের জীবনধার! দেহ-মনের উপর কী- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করে । মান্থষের চারিপাশ, 

তার পরিবার, সমাজ, বহিঃগ্রকৃতি সবকিছুই 
তার অস্তিত্বকে প্রভাবিত করছে--অস্তিত্বের 

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই 

পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব কৃত্রিম চাপের 
উপশম ঘটানো! যায় ততই মঙ্গল। মানুষের 
সহনশীলতাকে বুঝে, মানুষের দেহ-মনের গড়নকে 
বুঝে প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 
বহিঃপ্রক্কাতির দূষণ রোধের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- 
প্রকৃতি, কর্মের প্রকৃতি, মান্গষে মান্ধষে সম্পর্কের 
প্রকৃতির মধ্যে যে দুষণ ঘটেছে তার প্রতিরোধ 
ও প্রতিকারের দিকেও মনোযোগ দিতে হুবে। 
মানসিক রোগ, বিশেষ করে, মানসিক কারণে 
দৈহিক রোগের প্রকোপ এখন ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছে । সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের আকাশ ক্রমে 
দুরে সরে যাচ্ছে। “কলঘরে চিলের কাঙ্গার 
মতো”, আমাদের জীবন-যন্ত্রণ। |? 



শিবমহিম়ঃ 
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

[ ভাত্র, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

২৩। ম্বপাবণ্যাশংসা-ধুত-ধনুষমহ্হায় তৃণবৎ 

পুরঃ পুষ্ট দৃষ্টা পুরমথন পুম্পায়ুধমপি। 
যদি স্ত্রপং দেবী যমনিরত দেহার্ধঘটনা- 
দবৈতি ত্বামন্ধ! বত বরদ মুখ! যুবতয়ঃ | 

অন্বয়সুখে ব্যাখ্যা £ হে পুরমথন ! হে যমনিরত ! 
(হে অধীঙ্গ যৌগপরায়ণ !) ( এতেন জিতেন্ডিয়- 
্বযুক্তম্ ) ধৃতধন্যং পুষ্পায়ুধম্ তৃণব অহ্হায় 
( শীমেব ) পুরঃ (সাক্ষাদেব ) গুষ্টং (দগ্ধং) দৃষ্ট 
হ্বলাবণ্যাশংসা ( নিজসৌন্দর্যবিষয়াশংস!' ) দেবী 
যদি দেহার্ধঘটনাৎ ( তপশ্যাফলম্ব্ূপ-_-দেহাধ- 

দানঘটনাৎ) ত্বাং স্্রণং অবৈতি ( কল্পয়তি ) তহি 

অন্ধা বত যুবতয়ঃ সুগ্ধাঃ ( অতত্বজ্ঞাঃ )। 

ভাবাছবাদ : হে ত্রিপুরমথন ! স্বীয় লাবণ্যা- 

পহরণ আশঙ্কা করিয়া পুষ্পধন্গ মদন তোমাকে 

আক্রমণ করিতে সমুস্থত হুইলে তুমি তাহাকে 
করিয়াছিলে। তোমার অর্ধাঙ্গিনী 

গৌরী, এই অর্ধদৈহিক ঘটনা বিজড়িত দেখিয়া 
যদি তোমাকে. স্ত্রেদ মনে করেন তবে তিনি তল 

করিবেন ; কারণ যুবতীগণ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া 

থাকে। 

২৪। শ্শানেঘাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা- 

শ্চিতাভন্মালেপঃ শ্রগপি নুকরোটীপরিকরঃ । 

অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং 
তথাপি ন্মর্তঃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি | 

অন্য়মুখে ব্যাখ্যা: হে ম্মরহর!| হে বরদ! 

শাশানেযু তে আক্রীড়া (আ৷ সমস্তাৎ কেলিঃ ), 

পিশাচাঃ সহচরাঃ ( পিশ্রিতাশনাঃ ভূতাঃ প্রেতাশ্চ 

তে অন্থচরাঃ ), চিতাতম্মালেপঃ € চিতাশবদাহস্থং 

তন্ম তে অঙ্গরাগসাধনম্ ), শ্রগপি বৃকরোঁটী- 
পরিকরঃ ( হন্থস্তণিরোহস্থিসমূহঃ তে মালা, অপি 

শবাৎ অন্তদপি আন্রচর্াদি), তৰ অখিলমপি 

শীলং € সর্বমপিচরিতম্ ) অমঙ্গল্যম্ ভবতু ( মঙ্গল্য- 

বিপরীতং ভবতু ) নাম ( কিং নস্ভেন নিরূপিতে- 
নেত্যর্থ:), তথাপি ন্মর্তণাং পরমং ষঙ্গলমসি 

(ম্মরণকর্তংণাং ত্বং পরমং মঙ্গলমেবাসি নিরতিশক়ং 
কল্যাণমেব ভবসি )। 

ভাবানুবাদ ; হে মদ্দনভন্মকারিন্! তুমি শশানে 

ক্রীড়াপরায়ণ, পিশাচসকল তোমার সহচর, 

চিতাভন্ম তোমার বিভৃতিপ্রলেপ, তোমার 
গলদেশে শোভা পাইতেছে নরমুণ্ডমালা | দেখিলে 

মনে হয়, তুমি অমঙ্গলকারক কিন্তু তোমাকে ম্মরণ 

করিলে, হে বরদ ! তুমি সকলের মঙ্গল দানে 

তৎপর হুইয়া থাক। পু 

২৫। মন: প্রত্যকৃচিত্তে সবিধমবধায়া স্তমরূতঃ 

্রন্থস্তাপ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোত্সঙ্গিতদৃশঃ | 

যদালোক্যাহলাদং হুদ ইব নিমজ্যামবতময়ে 

দধত্ান্তস্তত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥ 
অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা £ অমৃতময়হ্দে নিমজ্য ইব 

( নিমজামানন্ত তক্তন্ত ) আহলাদমালোক্য প্রস্স্ত-. 

দ্রোমাণঃ (আনন্দেন ভাসমানঃ ) ভতবান্।' 

( ভক্তশ্ত মনঃ ) প্রত্যক্চিত্তে ( অন্তযুথাবস্থায়াম- 

বস্থিতে চিত্তে) অবধায়াত্তমরুতঃ (কুদ্তভক- 

প্রাণায়ামেণ বাযুনিরোধং কুর্বতঃ) প্রমদসলিলোৎ- 

সঙ্গিতদৃশঃ ( আনন্দসলিলমগ্নন্য ) যমিনঃ (জিতে- 
ক্রিয়ন্ত শিবতক্রত্ত ) তৎ কিল কিমপি ( অতিশয়- 

আননাদায়কঃ ভবান্)। 

ভাবাঙ্ছবাদ : সংযমিগণ পরমানন্দ অমৃতময় হুদে 

নিমজ্জমান ভক্তের আহ্লাদ অবলোকন করিয়া 

আপনি আনন্দে ভাসমান। আনন্দহুদে 

নিমজ্জিতাবস্থায় ধ্যানান্দ সলিলে ভাসিতে 

ভাসিতে চিত্তমধ্যে প্রাণবায়ুকে বিধি অন্ধযায়ী 

সংযত করিয়া যে তত্ব অন্গতব করিয়! থাকেন 
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তাহা আপনিই । হেশিব! এইভাবে আপনি. দৈবাদি তেদেন ভিন্নতয়!)। অপুতিঃ ধ্বনিতিঃ 
সংঘষিগণের নিকট এক অপূর্বতত্ব প্রকাশিত অবকুত্ধানং ( শ্বতঃ উচ্চারয়িতুম্ অশকোঃ লুম্ষষশ বৈ: 
করিয়া থাকেন। অবরোধং কুর্বৎ ) তে তীর্ণবিকৃতি ( সর্ববিকারা- 
২৬। স্বমর্কত্বং সোমত্বমসি পবনস্ত্ং হুতবহু- 

স্বমাপত্বং ব্যোম তম ধরণিরাত্। ত্বমিতি চ। 
পরিচ্ছিক্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিল্রতু গিবং 
ন বিদ্বন্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎত্বংন ভবসি॥ 

অন্বযযুখে ব্যাখ্য। : ত্বম্ অর্কঃ ( হূর্ঃ), ত্বং সোম: 

( চন্দ্রঃ), ত্বং পবনঃ অসি, স্বং হুতবহঃ ( অগ্নিঃ ), 
ত্বম আপঃ (জলময়মৃতিযুক্তঃ), ত্বং ব্যোষ 
( আকাশমৃতিম্বর্ূপেণ অবস্থিতঃ )১ ত্য ধরণিঃ 

(পৃথিবীসদৃশবহুগুণযুক্তঃ ), ত্বম আত্মা ইতি চ 
(ত্বং সর্বেষাং হৃদয়ে পরাত্মম্বরূপেণ তিষ্ঠসি 
ইতি)। ত্বয়ি পরিণতাঃ ( পরিপকবুদ্ধিসম্পন্নাঃ 

জনাঃ) এবং পরিচ্ছিক্নাং গিরং ( বিভিন্নভাবেন 

স্বাং প্রতিপাদয়স্তীং বাচম্) বিভ্রতু (ধারয়স্ত )। 

বয়ম ইহ তৎ তত্বং ন বিদ্নঃ যৎ ত্বং ন ভবপি। 
ভাবান্ছবাদ £ হে শিব! তুম হুর্ধ, তুমিই চন্দ্র 
তুমিই পবন, তুমিই অগ্নি, তুমিই জল, তুমিই 
আকাশ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই পরমাত্মস্বরূপ । 

সাধকের বাক্যসমূহ ইয়স্তাক্ূপে পরিণত হইয়া 

তোমাতেই বিভিন্নভাবে নির্ণাত অর্থাৎ পরিপক্ষ- 
বুদ্ধিসম্পন্ন শিবভক্তগণ এইভাবে নানাপ্রকারে 

তোমাকে উপাসনা করেন, কিন্ত আমি এমন 

কোন তত্ত্বের বিষয় অবগত নহি যাহার মধ্যে তুমি 
সম্প.ক্ত নহ অর্থাৎ তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিচরণশীল 
ও সর্বাস্তর্ধামী | 

২৭। ভ্্রয়ীং তিলো। বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথে| আীনপি সুরা 

নকারা্ৈর্বৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীণ বিকৃতি । 
তুরীয়ন্কে ধাম. ধ্বনিভিরবরুদ্ধানমণুভি: 
সমস্তং বাস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদ্ম ॥ 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যা £ ওম্ ইতি পদং সমস্তং ব্যন্তং 

বা.হে শরণদ | ত্বাং গৃণাতি (প্রকটগ্তি ) 
( সমস্তং সর্বাত্বকভাবেন ) (ব্স্তম- াধ্য] তু 
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ভীতং ) তুরীয়ং ধাম ( অখগুচৈতন্তাত্মকং ধাম ) 
(করা) ত্রয়ীং (বেদত্রয়ম), তিআ্োবৃত্তীঃ 

(জাগ্রৎতবপ্রস্থযুগ্ত্যাখ্যা অস্ত:করণস্া বস্থাঃ )১ অথো৷ 

ক্রিতুবনম্ ( ভূতৃবিঃ স্বঃ সমস্থিতং ) আরীনপি স্থরান্ 
( ব্র্ষবিষুমহেশ্বরান) অকারাস্ঘৈঃ জিভিঃ বর্ণে: 
অভিদধণ্ ( সমস্তং ত্বাং গৃণাতি ইতি )। 

ভাবাছবাদ : বেদ তিন প্রকার 7 সত্ব, রজঃ, তম: 

ভেদে মানবের বৃত্তি তিন প্রকার, স্ুবন তিনটি, 

অকারাি তিন বর্ণের মধ্যে (রক্ষা, বিষু9, মহেশ্বর) 
দেবতাত্রয় তিন অবস্থায় পরিণতি প্রাপ্ত 

হইয়াছেন । অতি ক্ষুত্র ধ্বনিও যেখানে স্বীয় 

অবস্থা প্রকাশনে অসমর্থ সেই তুরীয় অবস্থা প্রাণ্ড 
ধামে তোমার অবস্থিতি। সংযুক্ত ব৷ বিষুক্তভাবে 

মেই স্থানে ওম্ এই শব্ধ উচ্চারিত হয়। 
২৮। ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং- 

স্তথ! ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্। 
অমুম্সিন্ গ্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি 

প্রিষ্বায়াশ্মৈ ধায়ে গ্রণিহিত নমস্তোহশ্মি ভবতে ॥ 
অন্বয়মুখে ব্যাখা ; ভবঃ শর্বঃ রুত্ত্রঃ পশুপতিঃ 

অথ উগ্রঃ সহ মহান্ (মহাদেবঃ ) ভীমঃ ঈশান: 
তথ ইতি (আগম প্রসিদ্ধ: ইতি শব্দঃ লমাণ্ডযর্থ:)। 

হে দেব! যৎ্ অভিধানাষ্টকম্। ইদম্ অমুশ্িন্ 

প্রত্যেকং শ্রুতিঃ অপি প্রবিচরতি ( উল্লিখতি )। 
অতঃ অশ্ৈ প্রিয়ায় (প্রিয় খবরূপাক্স ) তবতে ধায়ে 

€ সর্বেষাং শরণভূতায় ) প্রণিহিত নমস্তঃ (প্রকর্ধেণ 
বাজ্মনঃ কায়ব্যাপারাতিশয্েন ) নিছিতা নমন্ডা 

(নমস্কিয়া যেন সঃ ) অন্মি। ( কেবলং তুভ্যং কৃত 
নমস্কারে ভবামি ইত্যর্থঃ )। 

ভাবানুবাদ : ভব, শর্ব, কুপ্র, পশ্ুপতি, উগ্র, 

মহান, ( মহাদেব ), ভীম, ঈশান তোমার এই 
ঈ্নামের গ্রত্যেকটিই শ্রুতিতে বিগ্ভমান। 

7 
-৯৫% ১২. 



কাতিক, ১৩৯২ ] 

হেশিব! তোমার সকলের শরণভূত এই প্রিষব 
অবস্থানকে আমি প্রণতি জানাই । 

২৯। নমো নেদিষ্টায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো 

নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ মম: | 

নে। বধিষ্ঠায় ভ্রিনয়ন যঝিষ্ঠায় চ নমে। 

নমঃ সর্বশ্ৈ তে তদিদমিতি সর্বায় চ নমঃ | 
অন্যসুখে ব্যাখ্যা হে গ্রিয়দব | (অভীষ্ট নির্জন 

বন বিহার!) নমো নেদিষ্ঠায় (অতীব 

নিকটবতিনে ), দবিষ্ঠায় ( অত্যন্ত দূরবতিনে ) চ 
নমঃ, হে স্মরহর ! (কামাস্তক !) ক্ষোদিষ্টায় 

( ক্ুক্রতমায় ) নমঃ, মহিষ্ঠায় ( মহত্বমায় ) চ নমঃ। 
নষো বধিষ্ঠায় (অতিবৃদ্ধায়) হে ব্রিনয়ন! 

যবিষ্ঠায় (যুব্তমায় ) চ নমঃ | তদির্দমিতি ( তৎ 
পরোক্ষমিদমপরোক্ষমিত্যনেন প্রকারেণ অনির্বাচ্যং 

সর্ব, যন্ত্র সঃ তদিদমিতি সর্ব; তশ্মৈ বনুবীহো 

মা ছার শ্রীচরণে। ০৩ 

মন্যপদার্থপ্রধানাত্বাথ ন র্বনামতা তেন সর্বাধি- 

ষানভূতায় তৃভ্যং নম: ইত্যর্থ: ), সর্বায় ( শিবায় ) 

চ নমঃ । 

ভাবান্থবাদ : হে প্রিয়দব! তুমি তক্ত সমীপে 
সাধনার স্তর তেদে অতীব সমীপে এবং দূরে উতয় 

অবস্থাতেই বিদ্যমান, তোমাকে প্রণাম জানাই। 
হে মদনদর্পহারিন! তুমি অতীব ক্ষুত্র আবার 
বিশাল হইতেও বিশালতম, তোমাকে প্রণাম 

জানাই। হে ত্রিনয়ন! তুমি চিরবৃদ্ধ হইতেও 
প্রাচীনতম অর্থাৎ প্রাচীনতম হইতেও প্রাচীনতম, 

তুমি চির নবীন, চির যুবা, তোমাকে প্রণাষ 

জানাই । তুমি স্বরূপে সমস্তব্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান, 
তোমাকে প্রণাম জানাই | পরোক্ষ ও অপরোক্ষ 

সকলের অতীত যে তুমি, তোমাকে প্রণাম 

জানাই। [ ক্রমশঃ ] 

মাঁছুর্গার শ্রীচরণে 
শেখ সদরউদ্দীন 

প্রধান শিক্ষক, পাঁনহাট ভ্রীয়ামকৃক আশ্রম বদ্যাপণঠ, _সহপারাঁচিত কাব ও গণীতিকার। 

দুর্গা দেবী এলেন আবার, দিকে দিকে বাজনা! বাজে-_ 
জগম্মাতা দেখ! দিলেন সবার ঘরে কন্তাসাজে। 

অন্থুরকে নাশ করতে যিনি দশভূজা! গেলেন ধেয়ে-_ 
চণ্রী-মাত। সেই শিবানী, উম। এলেন ঘরের মেয়ে । 

সেই ভবানী মাকে ডাকি, অন্পূর্ণা- অন্দে ! 
ক্ষুধার জালায় কাদ্ছে মানুষ, অন্নদাত্রী অন্ন দে! 
সর্বহারা মানুষগুলো আবার বেঁচে উঠুক মাগো 
শুভস্করী মা-শহ্করী, কূপাময়ী তুমি জাগো । 

তোমার প্রাণের নুবাস নিয়ে ফুটছে হাজার ফুলের রাশি, 

| তোমার আশিস্-করুণাতে সবার মুখে ফুটুক হাসি । 
তোমার অসীম মহিমারই গায়রে এ মন- - 

আমার হৃদয়-কুস্থম ঝ'রে ওই পদে ঠাই পেতে চায় | 



প্যারিস পেরিয়ে 
ডক্টর অমিয়কুমার হাটি 
[ ভাত্র, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

কাজেই নবিনয়ে বললাম, “মহারাজ, আমি 
বরং আগামীকাল সকালে আপনার লঙ্গে দেখা 

করব, এখন এখান থেকে যেমন করে পারি, আমি 

ওয়াই এম. সি. এ, খু'জে নিচ্ছি।” 

মহারাজও অনেকট। নিশ্চিন্ত হলেন। তখন 

সন্ধ্যা হয় হয়। আরেকটা! ঠিকানায়, স্ট্যাটেন 
আইল্যাণ্ডে ফোন করার ঝুঁকিটা আর নিলাম 

না। ওয়াই, এম. সি. এ.-তেই যেতে হবে। 

কোথায়, ঠিক জানি না, যদিও ঠিকানাটা 
ধহারাজ দয়া করে দিয়েছেন। বলে দিলেন, 

সেখানে ফোন করে জানিষে রাখছেন । 

বিমানবন্দরের বাইরে বেরুলাম। বাস আছে। 

শহরে নিয়ে যায়। কয়েক ডলার লাগে । এদিক- 
ওদিক ঘুরলাম। কয়েকজনকে শুধালাম। আলাপ 

হুল এক জার্মান তরুণের সঙ্গে । সঙ্গে তার 

মা। যোগাযোগটা কেমন অদ্ভূত] নিউইয়র্ক 
গুদের চেনা বেশ কয়েকবার এসেছেন । জার্মান 

তরুণটি ইংরেজী জানেন। কিন্তু গুর মা ইংরেজী 
বলতে পারেন না । _-“যাবেন কোথায় ? কোথায় 

উঠবেন? শুধাই তরুণটিকে ।-_-“ওয়াই. এম, 
সি. এ।* লাফিয়ে উঠি। আরে, আমিও তো 
বেখানে যেতে চাই ।-_-“চলুন তাহলে চার নম্বর 

বাস যেখানে দাড়ায়, সেখানে । বাস নিউইয়র্ক 
শহরের ঠিক মাঝখানে নামিয়ে দেবে, ৩৯ বা 

৩৮ নং সড়কে, সেখান থেকে ৪৭ নম্বর সড়ক, 

বেশি দূর নয়। হেঁটেই যাওয়া] যাবে ওয়াই, এম. 
সি. এ 1” 

ধড়ে প্রাণ পাই নতুন করে। বাদে উঠি। 
জিনিনপত্তর নব বোঝাই করে দিতে হয় বাপের 

পেটে। ৰাইরে থেকে খোল যায় ঢাকন।। 

কণ্ডাক্টর, ড্রাইভার বেশির ভাগই নিগ্রো, 

অনেকেই আবার মহিল!। 

বাস ছুটে চলেছে । সময় অনেকটা পেরিয়ে 
গেছে। বিকাল বিদায় নিয়েছে। জলে উঠেছে 

আলো৷। অন্ধ্যায় স্থবিশাল নিউইয়র্ক জেগে 
উঠেছে যেন নতুন করে। বাস ঢুকল শহরে। 
উৎস্ৃক চোখে বাইরে চেয়ে দেখছি, ঘরবাড়ি, 

পথঘাট-_-সবই নতুন, অন্তরকম লাগছে । এ তো 

আর-একটা মহাদেশ। বাস নির্দিই স্টপে 
থামছে। লোকজন নামছে। জার্মান তরুণটিও 

সঙ্গে সঙ্গে নামছে । প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি । 

তারপর দেখলাম, প্রতিটি স্টপে তীক্ষ নজর 

রাখছে, মালপত্র কী নামছে, ন। নামছে তার 

উপর । বলল আমাকেও, নিজের জিনিসের 
উপর নজর রাখতে, নাহলে কখন কে কোথায় 

নামিয়ে নেবে। সাহেবদের দেশ__এটি ভাবতেই 
পারিনি--যদিও নিউইয়র্কের অনেক কাহিনী 

শোন ছিল। কমাতে হুল নিউইয়র্ক নগরীর 
সান্ধ্য শোভ। দেখার স্বাভাৰিক আগ্রহটা । যর্দিও 

লেখা নেই এখানকার বাসে “মালের দায়িত্ব 
আরোহীর” তাহলেও দায়িত্ব এড়ানোক্স অপচেষ্টা 
আর করলাম না, বাস থামলেই বাসের জানালা 

দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নজর রাখতে লাগলাম। 

মিনিট ৪৫ পর শহরের পূর্বদিকের শেষ 
গন্ভবাস্থান ৩৯ নংসড়কে এসে দাড়াল বাস। 

আমরা নেমে পড়লাম। এখাপ থেকে যেতে 

হবে আমাদের ৪৭ নং সড়কে । দেখলাম, 

নিউইয়র্কে র্াস্ত। চেনাটা খুব মোজ1। লম্বালগি 
ভাবে নম্বর দেওয়! রাস্তা, গুলিয়ে যাবার কোন 

উপায় নেই। মোটঘাট হাতে নিয়ে স্বর করলাম 
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তিনজনে গিলে হাটতে । বিরাট বোঝা জার্মান 

তরুণটির মায়ের হাতে । আমার একটা হালকা 
ব্যাগ গর হাতে দিলাম, আর ভারী বোঝাটা 

আমি নিলাম। মাঝে জার্মান তরুণটি একটি 

দোকান থেকে এক কৌটো বীয়ার কিনে খেল। 
হয়তো! দম নেওয়ার জন্তেই । মায়ের সামনেই । 

ভত্তরমহিলাকে কিন্ত খেতে দেখলাম না! । আমি 
কিছু ফলমূল আর খাবার কিনলাম । লব দাম 

মনে নেই, তবে তিনটে বড় সাইজের দিঙ্গাপুরী 
কলার দাম নিয়েছিল ১২ টাকার মতো । 

ধীরে ধীরে হাটছি। ভালই লাগছে । আলোর 

সাগরে ভাসছে যেন নিউইয়র্ক । মিনিট ২০।৩০- 
এর ভিতর পৌঁছে গেলাম ৪৭ নং সড়ক, 
একটুখানি চুকে গিয়ে ভ্যাগারবিপ্ট”-_ ওয়াই, এম. 
সি. এ. | 

অঙ্সন্ধান অফিসে শুধালাম মহারাজ ফোন 

করেছিলেন কিনা । একজনের পরিচিতি বোধ 
হয় দরকার হয়। না, কোন ফোন আসেনি । 

আবার আদীশ্বরানন্গজীকে ফোন করব 

কিনা ভাবছিলাম । জার্মান তরুণটি বোধ হয় 

অবস্থাটা আচ করতে পারলেন। তিনিই 

সুপারিশ করলেন। ধন্যবাদ জানালাম। ঘরও 

পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে, ৭ তলায়, ২২ নম্বর ঘর । 

ছোট এক চিলতে ঘর। ৭ ফুট চওড়া। 

বিছানা আছে। নান পায়খানার জায়গা 

বাঝোয়ারী, অনেকটা বে-আবক্ু। সাহেবদের 

মতো অতটা পরিফ্ষার নয়। কেমন একটা 

ধিনঘিনে ভাব। ত। দিনে সওয়! ছুটো টাক! 

ভাড়ায় এর থেকে তাল আর কী পাওয়৷ 

যাবে? নিউইয়র্কে এটাই সব থেকে সন্তায় 
থাকার জায়গা, রাত কাটাবার জায়গ! । 

কতকগুলে নামান্ত তফাত নজরে পড়ল। 

আমরা তাল৷ খুলতে তালায় চাবি ঢুকিয়ে ভান 
দিকে ঘুবাই, এখানে দেখছি, তাল! খুলতে গেলে 

প্যারিস পেরিয়ে ৭০৫ 

চাবি ঘুরাতে হবে বা দিকে । আলো! জালাতে 

গেলে স্ুইচটা নিচের দিকে টিপে দিই, ওখানে 
উল্টো ব্যাপার, উপরের দিকে টিপতে হুবে। 

অর্থ, আলে! নেভাতে গেলে যেমন আমরা 

স্থইচ টিপি এরকম আর কী! আমাদের গাড়ি- 
ঘোড়া চলে পথের ব দিক দিয়ে, এদের ভান 

দিক দিয়ে। 

রাতে একা নিউইয়র্কের পথে বেরুনে। 

ভয়ানক ভয়ের। তার আপাততঃ কোন 

দ্রকারও নেই। যা কিনে এনেছিলাম, তাই 
খেলাম, বাচলও কিছু । গরম জল নিয়ে এলাম 

কমন বাথরুমের কল থেকে । অতএব কফিও 

খাওয়া গেল আরাম করে। দারুণ ক্লাস্ত আর 

পরিশ্রান্ত মনে হল তারপর । চোখের পাতায় ঘুম 
নেমে এল বুঝি কয়েক মিনিটেই । জেগে থাকার 

বৃথা চেষ্টা করলাম খানিক। আদীশ্বরানন্দজী 
বলেছিলেন একবার ফোন করবেন, ৮২৯টায়। 
হাতঘড়ি দেখিনি, তবে »্টা তখন বেজেই গেছে। 

তবু কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে ! 
যদি ফোন করেন উনি | এই সব ভাবতে ভাবতে 

ঘুমে তলিয়ে গেলাম। 

তোরে উঠে আগে হাতমুখ ধোওয়! সেরে 

নিলাম, বারোয়ারী ভিড় শুর হতে না হতে। 

তারপর খবর নিলাম অফিসে, গতরাতে মহারাজ 

ফোন করেছিলেন কিনা! না, কোন ফোন 

আসেনি । 

সকাল কাল বেরিয়ে পড়লাম। ফোনে 

বলেছিলাম, আজ সকালে আদীশ্বরানন্দজীর সঙ্গে 
দেখা করব। যেতে হবে ৯৪ নম্বর সড়ক। 

কতদূরই বা আর হবে ! হাতে তো কাজও নেই, 
সময় আছে অঢেল। হেঁটেই চললাম । শহর দেখা 

যাবে, চেনা যাবে, জানা যাবে। 

মকালট। বড় ভাল। ঝলমলে । পথ বেশির 

ভাগই পরিষ্কার--যদিও নিউইয়র্কের বেশ কিছু 



শ৩৬ 

জায়গায় নোংর। জাবর্জনা দেখা যায়। এত 

সকালে লোকের ফ্িড়ও বড় একটা নেই। সবে 

যেন জাগছে নিউইযর্ক। আকাশ ছোয়া! বিশাল 

সব বাড়ি। বাগান! পার্ক | সেণ্টণাল পার্কের 

ধার দিয়ে চলছি! বিরাট পার্ক। দৈর্ধো 

আড়াই মাইল ডো! হবেই। সাত সকালে বেশ 
কিছু বুড়ো-বুড়ী, যুবক-ফুবতী দৌড়ের পোশাক 

পরে “জগিং, করছে-ধীরে ধীরে দৌড়চ্ছে 

পার্কের ধার দিঁয়ে। স্বাস্থা সম্পর্কে এরা সব সময় 

সজাগ থাকত্বে চায়-_এট। তার একট। নমুনা । 
নিউইয়র্ব | নিউইয়র্ক! আমেরিকার প্রাণ- 

কেন্দ্র বললেও অতুযক্তি হয় না। কলকাতা শহর 
পত্তনের সঙ্গে নিউইয়র্কের কিছু মিল আছে। 

ইংরেজ বেনিয়াদের ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯ ্ষ্টাব্ধে এসে নেমে- 

ছিলেন্ন সৃতাহুটিতে, তারপর সাবর্ণচৌধুরীদের 
কাছ থেকে স্ুতাঙ্থটি, গোবিনাপুর ও কলকাতা 
কিনে নিয়েছিলেন ১৩০ টাকায়। ডাচ 
উপনিবেশবাদীদের এইরকম ছিল ওয়েস্ট ইত্ডিয়। 

কোম্পানি। এর ডাইরেক্টর জেনারেল পিটার 

মিঙ্গুইট ২৫০ টাকার সমান কাপড় ও কাচের 

টুকিটাকি দিয়ে ম্যানহাটন দ্বীপটা কিনলেন 
তখনকার আদিবাসী ইত্ডয়ানদের কাছ থেকে 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 

জঙ্গল ও বন্তজন্কতে ভতি। স্বার্থের সংঘাত 
শুরু হল। ইত্ডিয়ানদের উৎখাত কর হুল। 
ওদের আক্রমণ ঠেকাতে পাঁচিল তুলতে 

হয়েছিল। এল অন্ত উপনিবেশকারী ইংরেজ । 

এদের লড়াই বাধল ভাচদের সঙ্গে । জয়ী হল 
ইংরেজ--১৬৬৪ গ্রীটাকে এল তাদের দখলে, 
ইংলণ্ডের রাজ। ছিতীয় চার্শষের ভাই ডিউক 

অব ইয়র্কের নাম অন্রসারে নিউ আমস্টারভাম 
নাম ব্দলে রাখা হল নিউইয়র্ক । 

এরপর আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ 

প্রাথমিক নেতৃত্ব দিয়েছিল নিউইয়র্ক শহরের 
“সনস অব লিবার্টি” দল। ১৭৭৬ ্্রীষ্টাব্ের 

৪ জুলাই আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি পূর্ণ 

স্বাধীনত। ঘোষণ। করল । বাংলার প্রাক্তন গতর্নর 

লর্ড কর্নওয়ালিন ১৭৮১ গ্রীষ্টাকে তাঞ্জিনিয়ার 

যুদ্ধে পরাজিত হলেন, জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে 
আত্মসমর্পণ করলেন। নিউইয়র্কের মুক্তি হুল 
আরও কিছু পরে, শেষ ব্রিটিশ পৈন্ত নিউইয়র্ক 
ছাড়ল ১৭৮৩ খ্রীষ্াকে। জর্জ ওয়াশিংটন শহরে 

ঢুকলেন, উৎসবের মধ্যে। কলকাতার মতোই 
নিউইয়র্ক হল সাময়িক রাজধানী । পরে ১৭৯০ 

গ্ীাবে রাজধানী উঠে যায় ফিলাডেলফিয়াতে। 

তাহলেও নিউইয়র্ক গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, ধাপে 
১৬২৬ গ্রষ্টাবে। ওরা নাম রাখল নিউ আমন্টার- ধাপে। বিস্তারিত এই শহরের লোকসংখ্যা 

ডাম। আদিবাসীরা ছিল আলগনফিন জাতির । এখন এক কোটি চল্লিশ লক্ষের মতো! ! 

কলকাতার মতোই জায়গাটা তখন ছিল জলা [ক্রমশঃ] 

জমজং শোধন 

ভাত্র (১৩৯২) সংখ্যায় ৪৩১ পৃষ্ঠার গ্রথম কলমের সাত লাইনে 'মহারপক্ষসং' স্থলে 
মহারাক্ষদং পড়িতে হইবে ।-_সঃ 



ঈশ্বয়োপাসন। 
জ্রীশরচ্ত্্র চক্রবর্তী 

বগাচাষ' গ্যামণজীর প্রিয় লিষ্য, বিখ্যাত “চ্যাি-শিবয-সংবাদ'-প্রণেতা। ১৮১৯৭ ধ্রাঙ্টাঙ্দের 

৯ অগস্ট রামকৃফ মিশনের পণ্দশ আঁধবেশনে পাঁঠত প্রবন্ধের সংক্ষোঁপিত রংপ- সভার 
কাষাবিবরণী থেকে নংগৃহত। 

অস্বয়ী প্রমাণে আত্মজ্ঞান (417600) ) কদাচ 

হয় । সাধারণ মানব অনাদি মায়াগ্রস্ত | বেদান্তের 

মায়া ও সাংখ্যের গ্ররূতি ত্রিগুণাত্মিকা, গুণ- 

বৈষম্যে হ্্টি। অবিষ্যাগ্রস্ত আমাদের পক্ষে 

যখন স্থটি প্রতিভাত হইতেছে তখন বৈষস্যভাব 
আমাদের মধ্যেও বর্তমান । তমো আধিক্যে 

জড়ত|, রজে। আধিক্যে ক্রিয়মাণত। ও সত্বাধিক্যে 

প্রকাশমানতা । জগতের আদিমাবস্থা তমোময় । 

জীবজগতে রজোপ্রাধান্ত । পরাতত্ববিৎ জীব 

মত্বপ্রবণ | মন্গষ্সমাজে কেহ মোহাচ্ছন্ন, কেহ 

কর্মপরায়ণ, কেহ ধ্যানশীল। জীবগত, সমাজগত 

ও জাতিগত বিভিন্ন গুগ বিভিন্ন রূপ উচ্চাদর্শের 

কারণ। 

য্দি কীটপতঙ্ষের উচ্চাদর্শ কল্পিত হইয়। 
থাকে,তাহা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির অন্থুরূপই হইবে। 

তমসাচ্ছন্ন মানব স্বীয় তমোগুণের সম্প্রপার ণতা- 

রূপ ঈশ্বর নির্দেশ করে । ভূত, প্রেত, অপদেবতা- 
গণ তাহাদের ঈশ্বরান্থৃভূতির পরিসীমা । রজো- 
প্রধান মানব কল্লিত ঈশ্বরে বিভিন্ন শক্তযাদির 

আরোপ করিয়া জীবনের আদর্শ করিয়াছে। 

বেদোক্ত ইন্ত্র, সোম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ 

ঈশবররূপে নির্দি্ হইয়াছিলেন। সত্বপ্রবণ মানব 

তাহার উচ্চারর্শে প্রেম দয়। প্রভৃতি স্বনিহিত 
গুণেরই আরোপ করে । প্রত্যেকের ঈশ্বর স্বতন্ত্র। 

ত্রিগুণোন্মংলিত মানবই নিরপেক্ষ অবস্থানের 

যোগ্য । ইহাই ভারতীয় দার্শনিকগণের উপপত্তি। 

পূর্বজন্মাঞজিত সংস্কার ও দেশকালনিমিত্ততা 

বিডিম্ন গুণপ্রবণের কারণ। বেদ বলেন বিভিন্ন 

কিছুই নাই। গুণাক্রাস্ত মানবের ইশ্বর সগডণ। 
“জন্মাস্থশ্য যতঃ” স্ষ্স্থিতিপ্রলয়কারীই ঈশ্বর ৷ 
নিগুণ ব্রক্ধ বাক্যাতীত ও ভাবাতীত। ভারত- 

বসায় দার্শনিকগণ (১) নাস্তিক ও (২) আস্তিক। 

নাস্তিক- চার্বাক ও বৌদ্ধ। ইভাদের দেহাত্মবাদ, 
দৈহিক পরিণাঁমবাদঃ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, 

সর্বাস্তিত্ববাদ, সর্বশূন্যবাদ। ন্তায়দর্শন অন্থমেয় 
প্রমাণে ঈশ্বর প্রমাণ করেন। বৈশেষিক উপাদান 

ও নিমিত্তকারণ ব্যক্ত করেন। কপিল প্রবৃত্তির 

পরিণামে পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করেন ও 

আত্মাকে না উপাদান, ন৷ নিষিত্তকারণ বলেন । 
পতঞ্চলির ঈশ্বর ব্দোস্তের নিপুণ ভাবের 

সন্গিহিত। বেদান্ত, নিমিত্ত ও উপাদান একই 
নির্দেশ করেন। গৌতম ছৈততত্বের সূত্রপাত 
করেন। বৈশেষিক তন্ত্রপ। সাংখ্য প্ররৃতির 

পরিণাম হইয়্াও প্রকৃতির পরপারগামিনী। 

পতঞগ্ুলির ঈশ্বরতত্বে অদ্বৈততত্ব স্থচিত | বেদান্তের 

বিবর্তবাদ অদৈততত্বে অধ্যন্ত হইয়াছে। গৌতমের 
মতে জীবাত্মাবিষয়ক জ্ঞান মোক্ষদায়ক তত্বজান। 

বৈশেষিক মতে আত্মমনঃসংযোগের ধ্বংসই 
মুক্তি। কপিলের মোক্ষ ( ৫কবল্য ) বিবেকজ্ঞানে 

প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎ। ইহার। নিত্য 

ঈশ্বর স্বীকার করেন না। হরিহরাদি পূর্বকল্পের 
উপাধনাসিদ্ধ জীব। পাতঞ্জলদর্শন মতে ঈশ্বর 
একগ্রকার পুরুষ । ব্যাস-শিস্ত জৈমিনি পূর্ব- 

মীমাংসায় বেদবিহিত কর্মাহুষ্ঠানেই মোক্ষ নির্দেশ 
করেন। নিধিশেষ অধৈতবাদী ব্রহ্ষতত্ব ব্যতীত 
কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবব্রদ্ষের 
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অতেদ উপলব্ধিই নির্বাণ মুক্তি । বিশিষ্টাতৈতবাদি- 

গণ ব্রদ্ধে শ্গতভে্ স্বীকার করিয়। সেব্য-সেবকান্- 
রূপ উপাসনার পক্ষপাতী। শুদ্ধ অছ্বৈতবাদী 
জীব ও জগৎ উভমই ক্রদ্ধাতিরিক্ত ও নত্য বলিয়া 

নির্দেশ করেন । 

দ্ার্শনিকগণ কেহই একমত নহেন। সকলের 

আদর্শ হ্বতন্ত্র। দেহাত্মবাদী চার্বাকগণ বলিলেন, 

দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। তমঃপ্রধান মানব 

তাহাই বুঝিল। জড়পরিণামবাদী চৈতন্যকে 
জড়ের পরিণাম নির্দেশে করিলেন । বিজ্ঞানবাদী 

শূন্য বা আকাশতত্বের উপর উঠিতে পারিলেন 

না। প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলগ্বিগণ অজেয়বাদ ও 

প্রত্যক্ষবিজ্ঞানবাদ প্রচার করিলেন। নৈয়ায়িক 

ঈশ্বর অনুমান করিলেন । নাংখ্যকার জগৎকে 
একের পরিণাম বলিলেন। পতগ্রলি ঈশ্বরকে 
নির্ডণ ব্রদ্ষেরই অনুরূপ করিলেন। বৈদাস্তিক 

জীব ব্রন্মের অভেদ দর্শন মুক্তির কারণ স্থির 

করিলেন। বহুত্বই দুঃখের কারণ। একত্বে 

উপস্থিত হইবার উক্ত মতগুলি এক-একটি 

আবশ্যকীয় মোপান। যত্ব করিলে বিভিন্ন মতার্দি 

অতিক্রম করিয়া আত্মতত্বে আরোহণ করা যায়। 

সেই যত্বের নাম উপাসনা । 
উপাসনা- কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথা- 

শান্ত ত্রক্ম কল্পনা করিয়। তাহাতে চিত্ববৃত্তির 

বিন্তাস। উপাসনাতে নিক্কিয় আত্মাতে কর্তাদি 

কারক ও ক্রিয়াফল আরোপিত হয়, কিন্ত আত্ম- 

জ্ঞানে এইরূপ কল্পনার নাশ হয়। উপাসনায় 

চিত্শুদ্ধি হয়, সুতরাং আত্মজ্ঞানের এক প্র 

উপায়। বেদে তিনপ্রকার উপাসনার ভেদ £ 

১। অহংগ্রহ ২। তটস্থ ৩। অঙ্গাশ্রিত। অহং- 

গ্রহ-উপাস্যের সহিত আপনার অভেদ ভাবনা। 

বক্ষ আবার “মনোময়*, 'প্রাণময়, ইত্যাদি। 
তটস্থস্প্রতীকোপামন।-বহিরাবলদ্বনে ( কুরে 

ধাস্থুতে নামে ব্রশ্ববুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা । 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

ইহা হইতে মৃতিপূজ। গ্রবতিত হইয়াছে ।) 
অঙ্গাশ্রিত-যজাদি ও উদ্গীথ প্রভৃতি অঙ্গে 
“ইন্্রায় স্বাছু” “হোতা ওম৮ বলিয়া ইন্দ্র ও 
ওক্কারের ধ্যান করা। ইহাতে কামনাহসারে 
ফল প্রদত্ত হয়। বহুজন্মাজিত পুণ্যবলে বাম- 
দেবাদির শ্রবণমাত্রেই আত্মজান হুইয়াছিল। 

তন্নিয শুদ্ধসতব মুমুক্ষু অইংগ্রহের অধিকারী । ইহার 
নিয় যাহারা আপনাতে ধর্মবুদ্ধি উৎপাদনে 

অনমর্থ, তাহার! কোন প্রতীকাবলম্বন করিবে। 

সকাম হইয়া কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য যজঞাঙ্ক 
উপাসন। উদাহৃত হইয়াছে । 

শ্রুতি অধিকারী ভেদে কর্ম, উপাসন! ও জান- 
কাণ্ডে বিভক্ত । তমঃপ্রধান মানবদদিগকে ধারণা- 

শীল করিবার জন্য কর্মাধ্যায়ের অবতারণ। । কর্ম- 

জনিত ফল শীত্র উৎপন্ন হয়। এই জন্ত প্রথম 

ইন্তরার্দির পুজা । সকাম কর্মপরায়ণ হইলে পর, 

শ্রুতি বলিলেন, অবহিত হুইয়া৷ কর্ম কর, নতুবা 
ছংখ পাইবে এবং যাগারদির দ্বারা ম্বর্গার্দি লাভ 

হয় বটে কিন্তু ভোগান্তে পুনরায় সংলারে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া স্থখছুঃখের আশ্রয়ীভূত হইতে হয়। 
মানবগণ কর্মতৎ্পরতাবশতঃ স্বাভাবিকী জড়তা 

অপনয়ন করিয়াছে । স্থতরাং তাহার অগ্রসর 

হুওয়। ভিন্ন উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এখন 

তাহার জিজ্ঞান্ত। গীতা বলিলেন, “কর্মফলে 

কামন। বঙ্গিত হইয়। বেদোক্ত কর্মাচুষ্ঠান কর। 
ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন স্থখ হয়।” এইক্পে জীৰ কাম্য 

ও নিষিদ্ধ কর্ম বহন করিয়! নিষ্কাম কর্মে রত হয়। 

নিষফষাম কর্ম-্ঈীশ্বর গ্রীত্যর্থ কর্ম_উপাসনা। 

রজঃপ্রধান কর্মী ক্রমে সত্বে অগ্রসর হয়। সত্ব- 
প্রবণ করিবার জগ্ভই উপাসনাকাণ্ডের প্রথম 

অবতারণ! । 

_ প্রতীক-বহিরাবলম্বন। আত্রঙ্কষ সমন্তই 
প্রতীকরূপে কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু মধিক 
বিভূতিমান ব্রদ্ষের নিকটবততী , বলিয়া শাস্ত্রে 
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নির্দিষ্ট । স্ৃতরাং উক্তরূপ প্রতীকোপাসনা 
সমধিক ফলগ্রদ। কিন্ত যে কোন প্রতীকে কেন 

ভগবদৃবুদ্ধি ব্যুখাপিত করি না তাহাতে মন্থস্াবুদ্ধির 

আরোপ করিতেই হুইবে। স্ুর্যদেব মন্ুষ্যদপে 

করিত হুয়া সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ভ্রমণে ব্যস্ত। 
শ্রুতিগণ মৃতিমতী। মন-ইন্দ্রিয়ের বিবাদ বেদেই 

দৃষ্ট হয়। রামাস্থজ গ্রতৃতি আচার্ষগণ শাস্তান্- 
মোদ্দিত ঈশ্বরবিশেষকে ঈশ্বরাবতার নির্দেশ 

করিয়। ভক্তিপ্রথাম্থবর্তন করিলেন । মহাবিভূতি- 
মান রামকুফ্ণাদিকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া অবতার- 
বাদ প্রচার করিলেন। পৌরাণিক সময়ে কেহ 

শিবমৃতি, কেহ গণপতি, কেহ শক্তি, কেহ বিষু 
প্রতীকে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করিয়! সম্প্রদায় গঠনের 
সুচনা করিলেন । ক্রমে সঙ্কীর্ণ মত প্রচারিত 

হইতে লাগিল । কেহ বাস্থদেব, কেহ শক্তি, কেহ 

শিবকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়। নির্দিষ্ট করিতে 

থাকিলেন। এইবরূপে বিভিন্ন গ্রতীক সাম্প্রদায়িক 

ছন্দের কারণ হইল। 

কিন্ত অবতার হইতে আরম্ভ করিয়া নিয় 

শ্রেণীর প্রতীক পর্যন্ত সকল উপাসনার ফল 

ব্দোস্তমতে সাযুজ্যপ্রাণ্তি বা সগুণ ঈশ্বরলাভ। 

কিন্তু দেহাতিমানীর পক্ষে নিগুণ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি 
নিতাস্ত ক্লেশকর । অতএব এই প্রতীকোপাসন। 
জান রাজ্যে অগ্রসর হইবার প্রশস্ত উপায়। 

বিশিষ্টাদৈতবাদী রামান্থজমতে উপাসনা! পাঁচ 
প্রকার । (১) অভিগমন বা ভগবন্ন্দিরাদি মার্জন 

(২) উপাদান ( গন্ধপুষ্পা্দি দ্বার] ) (৩) ইজ্যা 

(পুজা) (৪) স্বাধ্যায় (মন্ত্র্ূপ স্তোত্রপাঠ ও 

ভগবৎ-শাস্ত্রের অভ্যাস) (৫) যোগ ( একাগ্র- 

চিত্তে ভগবদস্থসন্ধান)। ইহার দ্বারা ভক্তি 

ঈশ্বরোপাসন খঞ৪ 

হয় ও মানব বৈকু£ধাম প্রাণ হয়। 

ইহার] বলেন অহংগ্রহ উপাসন! ভগবত্তত্ব সাক্ষাৎ- 
কারের অনুপযোগী । ভক্তিই অনন্তোপায় । 

কিন্ত বৈরাগ্য ব্যতীত পরাভক্তি স্ফুরণ হয় না। 
রামানুজাির সময় হইতেই ভক্তিশাস্ত্রের মহিমা 
প্রচার হুইয়াছে। বেদ উপনিষদ্ বা দর্শনশান্তে 
শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠ শব্ধ ভিন্ন তক্তি কথার উল্লেখ 

নাই পুরাণের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া 

ইহাদিগের সময়ে পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নারদীয় ভক্তিস্থত্র, শাগ্ডিল্যসুত্র, নারদ পঞ্চ- 

রাত্র, শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীরামকষ্ণদেব 

বলিতেন-_মই, সি'ড়ি, বাশ, দড়ি বা অন্ত কোন 

অবলম্বনে ছাদে উঠিতে পারা যায়, সেইক্বপ 

অদ্বৈত তত্বে পন্ছছিতে সংসার ও শিক্ষান্রূপ 

প্রতীক অবলম্বন করিলেই হয়। সময়োপযোগী 

বিভিন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা 

শীশ্বরাবতার বলিয়া কথিত হন। এই বৈষম্য- 
সাম্যকারী মহাপুরুষগণ উপাসনার প্রতীকরূপে 
গৃহীত হন। কৃষ্ণ, রাম, শিব, চৈতন্য, বুদ্ধ, ঈশা 
সকলেই প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন। সমাজের 

পরিবর্তনে যখন অধিকাংশ মানব একরূপ দেন্ত।- 

বস্থাপন্ন হয়, তখনই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 

করিয়। ধর্মস্থাপন করিয়া থাকেন এবং তিনিই 

প্রতীকদূপে পুজিত হন। অধুনা পাশ্চাত্য জড়- 
বাদাক্রাস্ত কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জগতে স্থপ্রভাত 

স্থচনা করিবার জন্য পুণ্যক্ষণে শ্রীকামারপুকুরে 

দেই পুরুষোত্বমাদিত্য পুমরুদিত হইলেন, 

অধিকারী ভেদে তিনি উপাসনার উপযোগী যে 

যে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন অধুনাতন জগতে 
তাহাই একমাত্র কল্যাণকর ও অবলম্বনীয়। 



শ্রীমতী স্নেহলতা সেনগুণা 

শ্রীমৎ জ্যামী শিষানদ্দ মহারাজের কৃপাধন্যা বধাঁয়সণ তন্ত লোখকা। 

বাংলা ১৩৩২ সনের ফান্ঠন মাসে পরম 

পৃজ্যপাদ প্রত্রীমহাপুরুষ মহারাজ আমাকে অসীম 
করুণা করে তার গ্রপাদপন্সে স্থান দিয়েছেন। 

আজ আমার জীবন সায়ান্ছে সেই মধুর স্বতি- 
কথ! ক'টি লিখতে বসেছি। কিন্তু আমার মতো 
ূর্থের পক্ষে ব্রদ্ষজ্জ মহাপুরুষের স্থৃতিকথ| লেখা 
একেবারেই অসম্ভব মনে করি। একমাত্র 

শীপ্গুরুদেবের আশীর্বাদ ও অহেতুক রুপাই 
ভরন।। 

একদিন বাব! (ন্বর্গত গিরিজাকুমার গুণ ) 
বেলুড় মঠ থেকে এসে আমাকে বললেন, 'হ্যারে, 
তুই বেলুড়ে দীক্ষা নিবি? আমি সানন্দে সম্মতি 

জানালাম। আমার বেলুড় মঠে দীক্ষা পাবার 

এত আগ্রহের মূল কারণ--আমর! ছেলেবেলা 
থেকেই বাবা, জ্যাঠামশাইয়ের মুখে শ্রশ্রঠাকুর- 
্বামীজীর কথা শুনেছি এবং হবিগঞ্জ রামকৃ। 

মিশনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
আমার দিদি ও ছোট ভাইবোনের! সকলেই 

শীত্ীমা, পৃজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, কালী মহারাজ, 
মহাপুরুষ মহারাজ, ত্রিগুণাতীত স্বামীজীর 

কপালাতে ধন্ত হয়েছে। 
একদিন বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 

পুজনীয় শরৎ মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজ-_ 
এদের মধ্যে আমি কার কৃপা পেতে চাই? 

আমি মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলাতে বাব 

বললেন, তিনি এখন বেলুড় মঠে নেই। তার 
আসতে দেরি আাছে। কিছুদিন যাওয়ার পরে 

বাবা জানালেন, মহারাজ মঠে এসেছেন এবং 
সাতদিন বাদেই আমার দীক্ষার দিন স্থির 
হয়েছে। আমার মনে তখন অনীম আনন্দ। 

মহাপুরুষ মহারাজের কপা আমার বোন 

আগেই পেয়েছে, কিন্তু তার স্বামীর দীক্ষা 

হয়নি। তাই নির্ধারিত দিনে আমার ও ভর্্ী- 

পতির দীক্ষার প্রয়োজনীয় সামাগ্ জিনিস নিয়ে, 

বাবা আমাদের নিয়ে বেলুড় মঠে পূজনীয় মহা- 
রাজের কাছে গেলেন। আমর] সকলেই তার 

শ্রীচরণে প্রণাম করে ধন্য হুলাম। তার অপূর্ব 

শ্রীমপ্ডিত স্থগৌর, স্থঠাম চেহারা ও তেজোনদীগত 
সৌম্যমৃতি দেখে চোখ জুড়াল। সেদিনের মতো 

অতখানি ব্যাকুলতা যদি আমার আজও থাকত! 
বেলা ১০টায় আমরা গঙ্গায় শান করে, 

গঙ্গায় টাড়িয়েই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে 

প্রণাম করে মঠবাড়িতে যেতেই মহারাজ বাবাকে 

বললেন, আমাদের ঠাকুর-মন্দিরে নিয়ে যেতে। 

মন্দিরে মহারাজ তার পাশে দুখান। আপনে 

আমাদের দুজনকে বসতে বললেন। তাঁর 

সামনে শ্রীশ্রীরামকুষ্দেবের বিরাট প্রতিকৃতি 

আর পাছুকা। মহারাজ এমন তন্ময় হয়ে পৃজা 

করছিলেন যে, তার সেই ধ্যানমগ্ন আরক্কিম 

মুখমগ্ডলের দিব্য জ্যোতিতে সমস্ত মন্দিরখানি 

যেন আলোকিত হয়েছিল ;--তখন মনে হচ্ছিল 
হ্বয়ং বিশ্বনাথই জীবন্ত গুরুমূতিতে বুঝি এখানে 
আবিভূত। 

তার এ স্বগাঁয় বিমল জ্যোতিঃদর্শনে আমি 

আনন্দে এত বিহ্বল হয়েছিলাম যে, আমার সমস্ত 

শরীর তখন রোমাঞ্চিত এবং- ছুই চোখের জলে 
কাপড় ভিজে গিয়েছিল। আমার সর্বশবীর 

থরথর করে কাপছিল $--কিছুতেই কম্প থামাতে 
পারছিলাম না। 

ইতিমধ্যে মহাপুরুষ মহারাজজী পরীশ্রঠাকুরের 



কার্তিক, ১৩৯২ ] 

পূজাসম্পরন করে আমাদের ছুইজনকে দীক্ষা 

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করালেন । প্রশান্ত মহাযোগী 
নে₹পূর্ণ গ্গিখদৃ্টিতে পবিভ্র আসনে উপবি& আর 
আমর] দীক্ষার্থীরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে মন্ত্রগ্রহণে 

উদ্ুখ! তার শ্রীমুখ-নি:স্থত মহামন্তর শ্রবণের পর, 
তারই আজায় আমরাও তার সঙ্ষে কয়েকবার 

মন্ত্রো্চারণ করলাম । এরপর তিনি আমাদের 

জপের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। 

ম্প্ইই মনে পড়ছে, ব্রঞ্ষজ মহাপুরুষের 
অমোঘ দৈবশক্তিতে ও তাঁর পুতম্পর্শে মনের 
সমস্ত বোঝা অপসারিত হয়ে প্রাণে বিমল আনন্দ 

অস্থভূত হয়েছিল। শ্্রীগুরুদদেব বললেন, আজ 
তিনি আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদ্পদ্মে অর্পণ 
করলেন। আমরা যেন নবকিছুতে একমাত্র 

ঠাকুরের উপরই নির্ভর কৰি এবং নিয়মিত তাঁকে 
স্থরণ-মনন করি । পরে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম 

করে শ্রীগুরুদেবের পাদস্পর্শে জীবন সার্থক করে 
বাইরে এলাম । 

একটু পরে আমর! সকলে প্রমাদ পেতে 

বসলাম। তখন একজন সেবক মহারাজ 

শরীগুরুদেবের প্রসাদ আমাদের দিয়ে গেলেন, 
পেয়ে আমরাও ধন্য হলাম। প্রলাদ পাবার পরে 

ঘুরে-ঘুরে সমস্ত মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম । সব 
দেখা হলে আবার আমরা মহাপুরুষ মহারাজের 
চরণে প্রণত হয়ে তার প্রাণভর! আশীর্বাদ নিয়ে 

ফিরে এলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ 

সন্তান মহাপুরুষজীর অপার করুণায় তার 
শ্ীচরণে স্থান পেয়ে নিজেকে আমি পরম- 

সৌভাগ্যশালিনী মনে করি। 

আমাদের দীক্ষালাভের পর এই পাধিব 
জগতে স্মুল দেহে শিবাবতার শিবানন্দ মহারাজ 

আর বছর দশেকের বেশি ছিলেন না। এ 

ক'বছরে কোন উপলক্ষে দিনাজপুর থেকে 
কলকাতায় এলে প্রীপ্রীগুরুদেবকে দর্শন ও প্রণাম 

মহাপুরুষ মহারাজের স্বৃতি ৭১১ 

করে পরিতৃপ্ত প্রাণে ফিরেছি। একবার 

বিকেল ৪টার পরে মহাপুরুষজীকে দর্শনমানসে 

একজন সেবক মহারাজের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে 

দেখি, শ্ীমহারাজ ধ্যানমগ্র । সেই ব্রহ্মতেজোময়, 

ধ্যানগন্ভীর মৃতির কাছে কোন কথা বলারই 
সাহুদ হল না৷ আমার । কিছুক্ষণ পরে বাহু জগতে 

এসে প্রসন্ন স্লেহপূর্ণ িগ্চদৃটিতে তাকিয়ে আমাকে 
খুব আশীর্বাদ করেছিলেন--আমার মনপ্প্রাণ 

আনন্দে ভরে গেল। এইটুকুই মনে আছে। 

আবর-একবার কৃষ্ণনগর থেকে মহাপুরুষ 

মহারাজের জন্ত কিছু সর-ভাজ। নিয়ে বেলুড় মঠে 
যাই বেল! প্রায় ১১টায়। তিনি তখন বারান্দায় 

গঙ্গার দ্রিকে মুখ করে বসে। আমরা সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করে মিষ্টির পাত্রটি তার হাতে 

দিতেই তিনি খুব খুশি হুলেন--সেবকের হাতে 
দিয়ে বললেন, ঠাকুরের ভোগে এ মি দিতে। 

আমরাও সেদিন ্রশ্রঠাকুরের মহাপ্রসা 
পেলাম। 

এর পরে আর সেই অন্তর্যামী ও আশ্রিত- 

বত্মল মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন বা পবিজ্ 
শ্রচরণম্পর্শের সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে মনে 

পড়ে না। 

কয়েক বছর পর বোনের বাসায় গিয়ে 

শুনলাম, মহাপুকুষ মহারাজ অস্থস্থ হয়ে শয্যা” 

শায়ী। সেদিনই বিকাল ৪টায় পুণ্যতীর্ঘ বেলুড় 
মঠে গিয়ে পরমারাধ্য মহারাজের শ্রীচরণদর্শনের 

প্রার্থনা জানালাম । শুনলাম, তিনি উপরের ঘরে 

আছেন, কিন্ত সেখানে তখন কাউকে যেতে 

দেওয়া হচ্ছে না। শুনে মন খুব খারাপ হয়ে 
গেল। আমর! বিষণ মুখে দাড়িয়ে আছি। 

খানিক বাদে তার একজন সেবক মহারাজ এলে 

বললেন, 'আপনারা ওপরে জানলার দিকে 

তাকান, মহাপুরুষ মহারাজ আপনাদের 
আশীর্বাদ করবেন ।” আমরা সতৃষণ নয়নে তীক্ষ 
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নেই স্বর্গীয় তেজোনীগ্ত, আনন্দোজ্ল শ্রীয়ুখ- 
মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে আত্মবিস্থৃত হয়ে গেলাম। 

তক্তবৎসল প্রীপুরুদেব তার কঠিন রোগগ্রস্ত দেহে 
শারীরিক কষ্টের দিকে গ্রাহ না করে তীর 

প্রক্তিস্থলভ করুণামাখা, দ্গিপ্ধ অপলকর্ৃষটিতে 

আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তীর বা হাত- 

খানি (ডান হাত অবশ ) তুলে এমন প্রা ম্পর্শ 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ বধ---"১০ম নংখ্য। 

আশীর্বাদ করলেন যে, আবিষ্টের মতো ঠাড়িয়ে 
আমর] অস্রজলে সিক্ত হতে লাগলাম। হৃদয়ে 

বিছ্যৎ্পন্দন অন্ুতব করলাম, আর শরীর 

পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হতে লাগল । 

সেদিনই আমর] বিপুল আনন্দ ও বিগলিত 

চোখের জলে শ্রীগ্তরুকে ইহজগতে শেষ দর্শন কৰে 

এসেছিলাম । 

গ্রামের মেয়েরা কি ভাল খায় ? 
শ্রীমতী নাগিস সাত্তার 

হাওড়া গাল“স" কলেজের 'শিক্ষাতদ্ব বিভাগে অধ্যাপিকা।-বাঁশিষ্ট সমাজসোঁধকা এবং লোঁথকা। 
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একটি খবর হুল যে, হায়ন্রাবার্দের একটি সংস্থার 

গবেষণার ফলে জানা গেছে” গ্রামের মেয়ের 

ভাল খায় 52 06191, | সমসাময়িক 

আর-একটি পত্রিকার খবর হল যে, যাদের একটু 
জষি আছে তার! ভূমিহীনদের চেয়ে নি:সন্দেহে 
আর-একটু ভাল খায়। পাশাপাশি দিজ্ীতেই 
প্রকাশিত একটি পত্ত্রিকার খবর যে, গ্রামের 

মহিলাদের শতকরা ৭০ জন 810861719 বা 

রক্তাক্সতায় ভোগে এবং মোট নারীসংখ্যার যদি 

শতকর। ৭৭ জন আযানিমিয়ায় ভোগে তাহলে 

তার কি করে ৩৫5. ০৪৫5 হল, বোঝা 

ধেশ কঠিন । আর জমিই বা কজনের আছে যে, 

তার! ভাল খাবে? ষ্ঠ পরিকল্পনার তথ্য যে, 
50 ০? 096 10191 0০000189 216 

181501558 ভ1)0 &:৩ 70981 0806110115119854 

800 81)0610001151)60. আর কে না জানে 

ঘে, এই ভারতে শতকর! ৫ জন দারিজ্র্যলীমার 

নিচে। ফলে তার৷ হ্বতাবতই ব্যাপক অপুঠির 
শিকার। এবং একথাও সতা, কেন্ত্রীয় সরকারের 

তথ্য অন্ধুযাকী ১৯৮৩-৮৪-র মধ্যে খাস্ক উৎপাদন 

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তার 

পরিমাণ ১৫১৫ মিলিয়ন টন। এই পরিমাণ 

দেখে এট! ছিতীয় সবুজ বিপ্লব মনে হবে। কিন্ত 

প্রশ্ন হচ্ছে, এত সবুজের প্রাবনে, গ্রামের মেয়ের 

রক্তে কেন খবর! দেখা দেবে? 

হায়দ্রাবাদী গবেষণার মতে গ্রামের মেয়েরা 

যে আরও ভাল খায় তার ছুটি প্রমাণ হাতের 
কাছেই। (১) একটি হল অন্ততঃ রান্নাঘরে 

তার অবাধ অধিকার । তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য । 

কাজেই খাবারেও। (২) তাদের ভাল খাওয়া- 
দাওয়ার আর-একটি মহা উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা 

হল তাদের দৈহিক ওজন। অর্থাৎ অধিকাংশ 
গ্রাম্য-বালা স্থুলাঙ্গী। 

কোন কিছু বলার আগে নারীর মনন্তত্ব 

তথ! তার জায়া ও জননীরূপের মানমিকতাটিকে 

উপলব্ধি কর৷ প্রয়োজন। নিজের খাবার কথা 

সে বিশেষ ভাবে না। তার চিন্ত। শ্বামি- 

সম্ভতানদের পেটভরা নিয়ে। শুক 99 আর 

8/9088198 দিয়ে সব. সময় সব পরিস্থিতি 

বোঝানো ছু্ষর | 71891৩ 096৩ সে ঠিকই । 

ত্ববে সে খুবই প্রজাবখলল। শ্বার্গি-সম্তান ( গড়ে 



কাতিক, ১৩৯২ ] 

৬৮)-দের খাইয়ে-দাইয়ে ঠাড়ির শেষ তলানী- 
টুকু অথবা বাসী, পচা, গলা, পোড়া, এককথায় 
'অখাস্” যেটুকু থাকে, অথবা টাটকা হলেও, 
পরিমাণে কম খাবার খেয়েই নে সন্ত্ই। তার 

স্বামি-সস্তান ছুধে-ভাতে না হোক, পেট ভরে 

খেলো৷ তো! ! সেই নুখেই দে “ঠেসেল-রানী” ! 
তারপরও তার অল্প আহার বাচিয়ে পোষ। 

মেনিটা, বকবকম পায়র। ছুটি, ডিম-পাড়া মুরগি, 
ল্যাজকাটা তক্ত পাহারাদারাটিকেও একটু-আধটু 
প্রসাদ দিতে ভোলে না। ছুপুরে ফকির- 
ভিখারিকেও সে অভুক্ত ফেরাতে চায় না। 

(এটাকে এখনও গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণমূলক বলে 
বিবেচিত হয় )। তাই না একজন বিখ্যাত লেখক 

বলেছেন, “তোমর] অন্নপূর্ণা । তোমাদের দ্বারে 
আমাদের ভিক্ষা নেওয়া! শেষ হবে না কোনদিন ।” 

তাষাটা হয়তে। ঠিক মনে নেই আমার, তবে 

ভাবটা এই রকমই। তাছাড়া অবেলায়, 

অনিয়মে, উপেক্ষায়, অধিকাংশ মেয়েরই “ক্ষিধে 
পড়ে যায়'। শুধু আ্যানিমিয়া কেন, একই 
কারণে গল-ব্লাডারের উপসর্গেও কি মেয়েরা কম 

ভোগে? এখন দেখা যাক %81001)61) 00621 

হওয়া! সত্থেও শতকরা ৭০ জন গ্রামের মেয়ে কেন 

অপু্জনিত রোগে ভুগছে! নেকি ৮৩৫৮৫ 

খাওয়ার ফলে? ছর0036 90160০6 নামক একটি 

পত্রিকা ( 981151)5৫ ৮7 2:1101509 ০1 /8- 

০81081৩ ) জনৈক বিদেশিনীকে (11289161 

7২০৩৫) উদ্ধৃত করে করে জানাচ্ছে যে, 1026 
০1 02৩ 171051 1৩7891%৩ 10:0101502)8 99108 

০1061) 10 ৫6৮10121708 ০০০০:1৪৪ 18 

1081701616100.* _ভারতীয় পলীবাসিনী ভাত, 

গম, জোঘ্বার থেকে মাথাপিছু পায় ১৪০০-১৬০ 
কে-ক্যালোরি ( ৪-০910116 )। কিন্তু তার 

প্রয়োজন ২২০০। কিন্তু এই “ফুল্লরা” ৬০০-৮০০ 

কালোরি ঘাটতি নিয়েই বার মাম কাটায়। 

গ্রামের! মেয়ের] কি ভাল খায়? ৭১১৩ 

এরপর গ্রামের নারীর সম্তান-জন্মের হার 
গড়ে ৬৮। কাজেই সে আজও শিশু উৎপাদনের 

নিখুত যন্ত্র। বছরে বছরে নতুন স্থষ্টিকর্মের 
রক্তাল্পতায় মরে যায় সেও ভাল, কিন্তু নারী জনম 

সার্থক করে যাও! তার পরিবেশ, আজন্ম 

সংস্কার, তাই শিখিয়েছে তাকে । এতে তার 

কোঁন অভিযোগ নেই। 

এরপর আছে ক্রটিপূর্ণ খাস্ভাভ্যাস। শহরের 
অপেক্ষা গ্রামের মেয়ের আরো তাল খায়" 

পড়া গেল। কিন্তু কি খায়? এবং কতটুকু 
খায়? ক্যালোরির খবর তো৷ আগেই বলা হল। 
এবার দেখা যাক এরা কি খায়? শহরবাসিনী 

দরিত্র আর গ্রামবামিনী দরিজ্রের ফুড হ্াৰিট 

ভৌগোলিক ও অন্তান্ত কারণে আলাদা । গ্রাম" 

বাদিনী তার এক চিলতে উঠোনে ছুটে। কলা, 
নারকেল, পেয়ারা, পেঁপে, উচ্ছে, বেগ্ডন, মানকচু 
প্রভৃতি লাগাতে পারে। তার ঘরের চালে 

উঠিয়ে দিতে পারে ছুটো পু'ই, লাউ, কুমড়োর 
লতা । মাঠে-ঘাটে, পুকুর পাড়ে হিঞ্ে, নটে 
কলমি, শুশনিও জুটে যায়। টাট.ক। শাকসবজির 
অভাব অনেকট! মেটে । পুজাপার্বনে, আত্মীয়- 

প্রতিবেদর কাছে ভাল-মন্দ আহার্ও পায়। 

বিশেষ করে বর্ষায় নদী-খাল-বিলে কিছু চুনো” 
পুঁটি বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরাঁও ধরে । শহর" 

বাসিনী দ্ররিজ্রের তুলনায় এসব খাস্ভ তাজ। এবং 

সহজলভ্য । প্রক্কতি এদের কিছু খেতে দেয়। 

আদিবানীর! ইছুর, সাপ, ব্যাঙ, গাছের শিকড় 
গ্রভৃতিও খায়। এই পর্যন্ত বাড়তি স্থবিধ!। 

গ্রামবাসিনী দরিত্র খায় কী তার একটা তালিক! 

দেওয়। হচ্ছে: । 

প্রাতরাশ-_-বাসীভাত, শুকনে৷ লংকা পোড়া, 

কাচাপেয়াজ। 

জলখাবার__চি'ড়ে অথবা মুড়ি একটু গুড় 
কিং! কাছ! লংকা ও সধের তেল সহযোগে । 
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(তৈরির সরঞাম কেনার দামর্ধ্. না থাকার 
চি'ড়ে-মুড়িও কিনতে হয় খুব দরিদ্তরকে )। 

মধ্যাহ্ন ও রাত্রির আহার--ভাত বা! রুটি আলু- 
বেগুন বা বিঙ্গে পোড়া, আমড়া বা কচু ভাতে, 
কখনও পোস্ত বাটা, অনংখ্য শুকনে। লংকা, ভাজ। 

বা পোড়া । কদাচিৎ ডিমের ডালন! বা অমলেট। 

নয়তে! ছুটি কই, ল্যাটা, মৌরল! চচ্চড়ি বা 
শোল, পাকাল, ত্যালাপিয়ার ঝোল সমুদ্র । ডাল 

রাক্না গরীবের কাছে এখন বিলান। রাতের 
তরকারি থেকেও কিছু বাঁচিয়ে রাখা হয়। সন্ধ্যা 

৭টার মধ্যে খাওয়া শেষ, কাজেই বৈকালিক 

আহার বলে কিছু নেই। আর মাংস উৎসবের 
ব্যাপার । তাই কুটুম এলে মারে হাস, ঘর 

গোষ্ঠী খায় মান। এ এক 10010:09০০219 
টুকরোতে কতটা 1১:০9$911 11)686 হবে? 

দরিত্র, নিরক্ষর গ্রামবাসী মহিলার জীবন, 

এককথায় গঞ্ডিবন্ধ। খবরের কাগজ-পন্ত্রিকা 

কেনার পয়সা বা পড়ার সামর্থ্য নেই। প্রচার- 

মাধাষগুলির ব্যাপারে তার অন্ধ ও বধির। 

8৩৪৪৮2৩৫108 ছাড়। পুটি সংক্রান্ত খবর গ্রামের 
মায়েরা কিছু জানেই না। কিন্তু মাতৃছুগ্ধ যার! 

পান করাবে তার! প্রয়োজনীয় পুটিকর খান 
পাবে কোথায়? খান্ভের, পরিমাণগত এবং 

গুণগত-ছুরদিক থেকেই গ্রাম্য নারী বঞ্চিত। 

3899010 আগেই দেওয়া হয়েছে এবার ৪- 

100-তে আমা যাক। ফেনযুক্ত ভাত, ঢে'কি- 

ছাটা চাল, খোসান্দ্ধ সবজি, হাক্ধ1! তেল মশলা 

প্রভৃতির খাস্যগুণ ও উপকারিত৷ সম্বন্ধে তার] অজ 

এবং উদ্দানীন। দুধ-ঘি, ছানা, তাও জোটে না। 
অবনত ইদানীং চায়ের চল হয়েছে। এতে এদের 

না ভরে পেট, না হয় পুটি। কিন্তু এদের রন্ধন- 

শিল্পের তারিফ করতে হুয়। অর্থাৎ এক হাড়ি 

আলু; বেগুন, কচু, পু'ই-এ পচিশ গ্রাম কুচে। 

চিংড়ি অথবা! শোল ব! সিলতার কার্প-এর এক 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 

টুকরো 201008০0180 মুড়ো তরকারিতে ফেলে 

 গৃহবধূটি তরকারিতে “বেশ মাছের বাস বেরুচ্ছে' 
বা “এক হাড়ি তরকারি বেশ মজেছে তো” ভেবে 

বহ-পাতে পরিবেশন করার সাফল্য গধিত হতে 
পারে বটে ! কিন্ধু তা পুটি জোগাতে কতটুকু 
সাহায্য করে? তারপর আছে সবেতেই পাচ 
ফোড়ন আর শুকনে! পংকার ছড়াছড়ি । ঝালে 
রমনার লাল। সংক্রান্ত বা 9৪1%৪-গত গুণ যত ন৷ 

পাওয়া যায়, খান্যগুণ নষ্ট হয় তার চেয়ে অনেক* 
বেশি । গরীবরা ঝাল কেন খায় ? অল্প তরকারিতে 

বেশি পরিমাণে ভাত খেতে পারে বলে। ভাজা- 

ভুজি, ঝালচচ্চড়ি, শুটকি, বানী জিনিস কেন 

তাদের পছন্দসই অথবা সহনীয় ? অন্তত একটা 

কারণ-_-এ 58%108 ৫9০৩1 একথালা ক্ষুদ- 

ভাত, একট! আস্ত কাচ! পেয়াজ, গুচ্ছের শুকনে। 

লংকাপোড়ার সঙ্গে চকে খাবার দরকারও এ 
কারণে । একটা-ছুটো পচা অথবা টাটক। ডিম 
কপালে জুটলে গুচ্ছের পেঁয়াজ-লংকা আর খোলা- 

বাজারের ভেজাল তেলে তাকে এমন কড়া করে 

ভাজ! হয় যে, খেতে মুখরোচক হলেও তার 

“ডিমত্ব', এককথায় 1০০৫ 819৩ একটুও থাকে 

না। কিন্তু আট-দশজনকে ডিম খাওয়ানোর 

অন্য রন্ধন-কৌশল গরীৰ রমণীর জান নেই। 
ওয়াটার-পোচ, স্থ্যপ, ভেঞ্জিটেবিল বা মাংসের 

পিদ্ধ শাকসবন্ধি। মাছ এরা খাবে না। 

কাজেই পুষ্টির ব্যাঘাত অনিবার্ধ। সবজি আগে 

ধুয়ে কাটা, রান্নায় অল্প জল ব্যবহার করা, কাচা 

সবজির স্যালাভ, অতিরিক্ত সিদ্ধ বা ০৩৪ ০০০৮- 

108 না কর! সম্বন্ধে শিক্ষার জান এদের নেই। 

এককথায় “০ 2%81610689 2900 790৩6: 

20010900৪04 £০০৫ 980108 1189169.--- 

পুষ্টিকর খান্ত, স্যম আহার প্রভৃতি হুল তাদের 
কাছে অতি দুর্বোধ্য ওলন্াাজদের ভাষ | 

সবারই জানা আছে ষে। ভারতবধে যারা 



কাণ্তিক, ১৩৯২ 

অপুিতে ভুগছে তারা হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক 

শিক্ষার্থী এবং গর্ভবতী ও ্তন্তধায়িনী জননী । 
২৫* মিলিয়ন ভারতীয় অপুষ্টিতে ভোগে এবং 

তার বড় কারণ দারিপ্র্য। এদের মধ্যে কি 

গ্রামবাসিনী পড়ে না? ভারতের বহুরাজো, 
যেমন মধ্যপ্রদেশে, এমন গ্রাম আছে যেখানে 

ফসলের সময় ছাড়৷ অন্ত সময় মেয়ের! দিনে মাত্র 

একবার খেতে পায়। অর্থাৎ দারিদ্র্য মানেই 

অল্প খাছ্য। ভারতে শতকরা ৪৩ জন নারী সক্ষম 

হয়েও বেকার । আবার যারা সামান্য কিছু 

রোজগার করেও তাদের সেই কষ্টাজিত অর্থকে 

প্রায়শঃই তুলে ধিতে হয় পুরুষদের হাতে, নেশ। 
করার জন্য | এটা না হলে তবু মেয়েরা অপেক্ষা - 

কৃত ভান খেতে পেত। অন্ততঃ যে মেয়ের 

জমিতে কাজ করে। বেশির ভাগ পণ্ডিতই 

একমত যে, “9 01018 0810115 100910 19 

538091091019811 10৬ আ1)0 5061 1010 

109181041 010100001191)1061)6 বাত (িঞ- 

(10091 11501019০01 11191) )-এর মতেও 

প্রোটিন ঘাটতির চেয়ে বড় বিপদ হল ক্যালোরি 

ঘাটতি। এই রিপোর্টের মতে 15191 

01 ৬1681010 44৯১১) 0819100) 81008 সা!) 

0)৪% ০৫ ০819115 89 (0০ 10068816, 717515 

18 ৪ 09101670 ০01 1101) 1106816 ৪110108 

01:6890806 আ0100612 1)0৬০৬০1 

ক্যালোরি আর প্রোটিন 10690 বৃদ্ধি না 

পেলে, ভূমিহীনদের মধ্যে এই ঘাটতি সাংঘাতিক 
বেশি হবে। এমন কি মহিলা শ্রমিক বা 

কষাণীরাও তার্দের আয়কে খাস্ঘক্রয়ের ব্যাপারে 

আদৌ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না! অন্যদের 
আবার খাবার কেনার মতো! আধিক সঙ্গতিই 
নেই, যদিও তারা সামান্ত আয় করে। আমাদের 

দেশে পুরীর প্রয়োজন সম্বন্ধে মানুষ এতই অজ 
এবং তাচ্ছিল্যভাব পোষণ করে যে, “/ 1186 

গ্রামের মেয়ের কি ভাল খায়? ধ১৫ 

10 005 10119 11)90709 ৫০9০৪ 100% 1160688- 
81119 168016 10 10000560 00111101191 

15৩13, বলেছেন 73169 83180062868 তার 
10106, 7০০৫ 820 6017001089- -4৯ 

083৩ 10. [0019 প্রবন্ধে। একথাই বারবার 

উঠছে যে “ব8/10908] 15010৩1 80০01106 

1009901) ০1061) 01 01)116-0991106 ৪88০ 18 

810861019 9881560 ৮9 1101) ৫9901610903? 

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 

শতকরা ৪৩ জন সক্ষম মেয়েরা বেকার । 

কাজেই খায় কম। কিন্ত তা বলে পরিশ্রম 

কম করেন! মোটেই। এদের পরিশ্রম দ্বৈত 

ভূমিকায় । ঘরে এবং বাইরে। পুরুষদের পক্ষে 
সেটা প্রায় ব্যতিক্রম। মেয়েদের 1583 ০810146 

কিন্তু ৫০৪] ১:৫০]. 

একটি সমীক্ষায় প্রকাশ ৪৪"৫২ জন মহিলা 
গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে । এমন কি যেমেয়ের! 
মাত্র ১৩৮ দিন 588390-এ কাজ পায়, তারাও । 

আর গৃহকর্মে পুরুষদের সংখ্যা শতকর] **৮২ জন 

অর্থাৎ একজনেরও কম। 
গ্রাম্য মেয়েদের দেনন্দিন কাজ £ 

(১) রদ্ধন-_-২ ঘ. ৫২ মি. 

(২) ঘরদোর সাফাই-_-১ ঘ. ২০ মি. 

(৩) কাপড় কাচা--১ ঘ. ১৮ মি, 

(৪) গৃহপালিত পশুদের সেবা--১ঘ. ৪৭মি, 

(৫) ছুধ দোহা, জাল দেওয়। ইত্যাদি-_ 
১ ঘ. ১৩ মি. 

শিশুদের পরিচর্ধা-১ ঘ. ৫৫ মি. 

সেলাই ইত্যার্দি-_-২ ঘ. ৩৯ মি, 

(৮) মাঠের কাজ--৩ ঘ. ১৯ মি. 

(৯) মাঠে খাবার নিয়ে যাওয়া _-২ঘ. ২৪মি, 

এই তথ্য দিয়েছেন ডঃ মিসেস হাসান তার 
সমীক্ষায়। এছাড়াও মেয়েদের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ হুল জালানী কাঠ সংগ্রহ। অবশ্য সম্পদ 

নিয়ে যথেষ্ট কড়াকড়ি আছে। তারপর আছে 

(৬) 

(৭) 



৭১৩৬ 

জল আনার কাজ। বহু জায়গাতেই মেয়েদের 
অন্তত ২ মাইল দূর থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। 
হরিজন হলে তো কথাই নেই! এছাড়াও 
আর-একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে মেয়েরা, তা 
হুল ধানভান। ইত্যার্দি। পুরুষের তুপনায় 

গ্রামের মেয়ের! মাত্র চুয়াল্লিশ শতাংশ কৃষিকার্ষের 

স্থবিধা পায়। তার। অতি পুরাতন প্রথায় ও 
উপকরণ সহায়ে ক্ষেতের কাজ করে। এদের 

সবাইকে করতে হয় খাদ উৎপাদন, খাস্ভ সংরক্ষণ, 
ফসল ঝাড়াই-বাছাই, ঝাড়া বা চালা-ছাকার 

কাজ, ফসল শুকানো--আবার বড়ি দেওয়া, 

আচার করা, সব। গ্রামের একটি গরীব মেয়ে 

দিনে ১৪ ঘণ্ট। থেকে ১৮/১৯ ঘণ্ট। পর্ধস্ত কাজ 

করে। পরিশ্রম অনুপাতে তারা পর্যাপ্ত বা পুষ্টিকর 

আহার পায় না । এটা নির্মম সত্য । এই কঠিন 
পরিশ্রমের পাশাপাশি তাদের নিয়স্তরের খাগ্- 

তালিক৷ আগেই বল। হয়েছে। 

আবার হায়দ্রাবাদের গবেষণার দ্বিতীয় 

বক্তব্যে ফিরে আমতে হয়। তা হল গ্রামের 

মেয়েরা যে আরও ভাল খায় তার প্রমাণ হিসাৰে 

তারা তারের দৈহিক ওজনের ওপর গুরুত্ব 

দিয়েছেন। মধ্যবয়পী মহিলারা মোটা হতে 

থাকে। সাধারণতঃ এটাকে 4010016 ৪৪০ 

8098৫, বলা হয়। কম বয়সের ক্ষেত্রেও 

বিয়ের পরে, জননী হবার কিছুকাল বাদেই 
মেয়েরা মোটা হতে থাকে । এসবের কারণ 

থাগ্ভগুণ, খাদ্য পরিমাণ বা পুষ্টিজনিত আহারও 
নয়; ত। হল প্রধানতঃ ০1০91০9৪1০৪ বা 13919- 

৮০1০ কারণ। তার সঙ্গে ৮০06 580108 

বা ভাল খাওয়ার নিবিড় সম্পর্ক সব সময় থাকে 

না। অমর্ড সেন ও স্থুনীল সেনগুপ্তের কুচলি 

(পঃ বঙ্গের বীরভূম জেলার গ্রা্ণ) রিপোর্টে 
পাওয়া গেছে যে, জন্মের সমন ছেলে ও মেয়ের 

উদ্বোধন, 1 ৮৭তম বর্ষ--১*ম সংখা! 

ওজন সমান থাকে। তিন মাস বয়েস থেকে 

শিশুকষ্ঠাদের ওজন কমতে থাকে, তার কারণ 

মেয়েদের ক্ষেতে 08110016190 এবং কম 1036৫1- 

০8$ ০8151 এটা একট! আশ্চর্য ব্যাপার । যাই 

হোক, এই মতে ওজন তাহলে কমেই যায়! 
গ্রামের মেয়েদের ওজন বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ 

থাকতে পাবে, কিন্তু তা তারা ভাল খায় 

বলে নয় । 

এ কে, এম চৌধুরী বাংলাদেশের ১৪টি গ্রাম 
সমীক্ষা করে এক প্রবন্ধে (219806:08] [ব০- 

0০12 10 ২৪৪1 98001206515 ) বলেছেন যে, 

38108180691) 01090. 90091৩৫ 2ি0]) 

012101910 177006129 ০810110 108110000101012 

118119 11100050 09 0600610% 0162091- 

০169 800 1078 19911905 ০1 180620101). 

ভারতের ক্ষেত্রেও এ একই কথা। গ্রামের 

মেয়েদের প্রধান পরিচয়ই তো! তারা ০814 

[10৫00108 10801)165 ! এইসব সমীক্ষার 

ফলাফল এবং বান্তব চিত্র, অভিজ্ঞতা ও 

সাধারণ জ্ঞান থেকে, আমাদের পক্ষে 01৪] 

৮৩/০৮--গ্রামের মেয়ের। 

ভাল খায়, এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া শক্ত। 

অনেকেই পল্লীবালার হাড়ি-হে'সেলের খবর 

রাখেন না। অনেক সময়, উচ্চপদস্থ স্থবিজঞ 
সমীক্ষকবৃন্দ শহরের অভিজাত অদ্টালিকায় তাদের 

স্থসজ্জিত শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সেমিনার-কক্ষে বসেই 

গ্রামীণ সমীক্ষা-কর্ম নিদ্ধিধায় ও নিধিবেকে চালিয়ে 
যান। আর আমাদের হতভাগিনী পল্গীবালারা 

গ্রামে বসে কোনদিন জানতেও পারবে না যে, 
তাদের নিয়ে পণ্তডিতমগ্ডলী গভীর গবেষণায় মগ্ন 

রয়েছেন এবং তারা কাগজে-কলমে প্রমাণ 

পেয়েছেন যে ২০181 906 68 ৮৩০1 

পাড়াগীক্ের মেয়ের! খায়-দায় ভাল | 

00061) 6৪8 



পথও পিক 
জ্বীসজীব চট্টোপাধ্যায় 

থে দুঃখে সমে কৃত 

স্বামীজী একদিন শিষ্য শরচ্চন্ত্রকে বলছেন, 

'ঠাকুরের কথ! শুনেছি তো? তিনি বলতেন, 
প্কপা-বাতাস তো৷ বইছেই, তুই পাল তুলে দে 

না।” কেউ কাকেও কিছু করে দিতে পারে 

কিরেবাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে-- 

গুরু এইটুকু কেবল বুঝিয়ে দেন মাত্র । বীজের 

শক্তিতেই গাছ হয়, জল ও বায়ু কেবল তার 

সহায়ক মাত্র ।, 

শিষ্য জিজেেস করলেন, বাইরের সহায়তারও 

কিআবশ্তক আছে? 

স্বামীজী বললেন, তা আছে। তবে কি 

জানিস--ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত 

মহায়তায়ও কিছু হয় না।” 

নিজের নিয়তি নিজের হাতে । ঈশ্বর, সাধনা, 

ধ্যান-জপ, পরের কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাদ আসবে, 
তবেই না উঠবে সাধনের কথা, তবেই না শুরু 

হবে ধ্যানজপ। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর মন 

দেখেন । মুখে বলি হরি কাজে অন্ত করি, এই 
যদি হয়, তাহলে সেই বিখ্যাত শ্যামাসংগীতের 

লাইনটি বলতে হয়--“সেয়ান পাগল বু'চকিবগল, 

কাজ হবে ন। ওরূপ হলে ॥১ শঙ্করাঁচার্ধ বিবেক- 

চূড়ামণিতে বলছেন ; 

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধিধিশেষতঃ | 

উপায়৷ দেশকালাগ্ঠাঃ মন্ত্যশ্মিন্ সহকারিণঃ | 
ফলসিদ্ধি অধিকারীর অপেক্ষা করে । কারণ, 

দেশকালাদি যে সমস্ত উপায় আছে, তা সবই 

অধিকারীর হায় ; সুতরাং তারা অধিকারীর 

আশ্রিত। বস্তত প্রকৃত অধিকার ন! জন্মালে 

দেশকালাদি দ্বার কোনও প্রকার স্থৃফলপ্রাপ্তি 

ঘটে না। 

অধিকারী হতে হবে। শুরু করতে হুৰে 

নিজেকে ধরে। নিজের হাতেপায়ে ধরতে হবে 

আগে। স্ফীর! ঈশ্বর মানেন না। তারা বলেন, 

মানযই ঈশ্বর । এই ঈশ্বরত্ব কিভাবে লাত করা 
যায়? 5 9110 100৬9 1)1009516, 10003 

1013 7,01৫. ষে নিজেকে জানে সে ঈশ্বরকেও 

জানে। কত কি যে লুকিয়ে আছে মানুষের 

ভেতরে, কথন কি যে বেরিয়ে আসবে আমার 

ভেতর থেকে আমিই জানি না। স্থফী-লাধন- 

ধারা বলছে, কড়। নজরে রাখ নিজেকে । দেখ 

তোমার 'আমি'-র কাগুকারখানা । আমি, 

কখন কিভাবে তোমাকে? ঠকায়। 

শুধু কথায় কি চি'ড়ে ভেজে ! স্থফী-সাধকর! 

সেই কারণে সতর্ক করেছেন, যা বলছ, তা কি 

বুঝে বলছ? ধর্মের নামে তোতাপাখির মতে। 

কপচালে, তুমি বিপাকে পড়বে । ঈশ্বরের নাম 
পাড়লেই হবে না, ধারণ। চাই। ধ্যান আর 

ধারণ! । রুমি “ফিহি ম| ফিহি' গ্রন্থে স্ন্দর একটি 

গল্প বলেছেন । 

একজন না বলে একটা গাছ থেকে কিছু ফল 

পেড়ে খেয়েছে । গাছের মালিক এসে বললে, 

“জানো, না-বলে ফল পেড়ে খাওয়। অন্তায় কাজ। 

তোমার ভগবানের ভয় নেই?" 
লোকটি বললে, "ভগবানে ভয়! ভয় করব 



৭১৮ 

কেন? গাছ তে। ভগবানের, আর আমি তায়ই 

দেৰক, তারই গাছ থেকে ফল পেড়ে খেয়েছি ।, 
গাছের মালিক বললে, পাড়াও, আমি 

তোমার উত্তর দিচ্ছি।, 

মালিক লোকটিকে গাছের সঙ্গে বেশ করে 

বেঁধে, মেই গাছেরই একটি ডাল ভেঙে আচ্ছা 
করে পেটালে। লোকটি কাদতে কাদতে বললে 

তুমি ভগবানকে ভয় করে! না ? 

মালিক বললে, য় করার মতো 

করেছি কি? তুমি ঈশ্বরের সেবক, আর এইটা, 
এই ডালটা, ইশ্বরের গাছের ভাল, সেই ডাল 

দিয়ে, ঈশ্বরের ভাল দিয়ে ঈশ্বরেরই সেবককে 

প্রহার করা হয়েছে। অন্যায় তে৷ কিছু করিনি 
ভাই।, 

ঠাকুরের সেই মাহুত-নারায়ণ গল্পটি প্রায় 

একই রকম । প্রকৃতই যদি ঈশ্বরদর্শন হয়ে থাকে 
তাহলে হাতীও নারায়ণ, মাহুতও নারায়ণ। 

মাহুত-নারায়ণের কথাও শ্বনতে হবে তা না হলে 

হাতী-নারায়ণ পেড়ে ফেলে দেবে। ধূর্ত আর 

শঠের ঈশ্বর-ভাবনা একরকম, সৎ আর সাধুর 
ঈশ্বর-ভাবনা অন্যরকম । 

স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্পষ্ট ছধর্থহীন ভাষায় 

বলছেন, “ “আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"-_ 

এই হচ্ছে সন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্ট । সম্গ্যাস না 

হলে কেউ কখনও ব্রহ্ষজ হতে পারে না-_-একথা 
বো-ব্দোস্ত ঘোষণ। করছে। যারা বলে এ 

সংসারও করব, ক্রক্ষজ্ঞও হব-_-তাদের কথ! 

আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্ন ভোগীদের 

স্তোকবাক্য । এতটুকু সংগারের ভোগেচ্ছা 

যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, 

এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়। তাই 

আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্ভে বলে বেড়ায়, 

“একুল ওকুল-ছুকুল রেখে চলতে হবে। ও 
পাগলের কথা, উন্মত্তের প্রলাপ, অশাস্তীয় অবৈদিক: 

উদ্বোধন [ ৮৭তষ বধ--১*ম সংখ্যা 

মত। ত্যাগ ছাড়। মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া 

পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ ত্যাগ । *“নান্ঃ 
পদ্থ। বিদ্চতেহয়নায়।” গীতাতেও আছে-_ 

“কাম্যানাং কর্মণাং ম্তাসং সন্ক্যাসং কবরে! বিছ্ুঃ* ॥, 

কাথ্যকর্ম-সমূছের হয় যদি নাস, 

জ্ঞানিগণ তাহাকেই বলেন সন্ন্যাস | - 

সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ 

সর্ককর্মফল যদি করে পরিহার 

বিচক্ষণগণ দেন ত্যাগ-নাম তার। 

স্বামীজী বলছেন, পংলারের ঝঞ্চাট ছেড়ে না দিলে 

কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, 

একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে 

এরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। 
নইলে সংসারে থাকবে কেন 1? হয় কামিনীর দাস, 

নয় অর্থের দান, নয় মান যশ বিষ্ঞা ও পাঙ্ডিতোর 

দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে 

মুক্তির পন্থায় অগ্রমর হতে পারা যায়।” 

স্বামীজী চরম কথ! বলেছেন। কোথাও 

কোনও রফা নেই। ঠাকুর অনেক নরম কথ! 
বলেছেন। সংশারীকে একেবারে হতাশ 

করেননি । তিনি বললেন, যাদের প্রথম মানুষ- 

জন্ম তাদের ভোগের দরকার । কতকগুলে৷ কাজ 

কর! না! থাকলে চৈতন্য হয় না। আবার বলছেন, 

“তবে লংপারী জীবের মন ঘোল। জল হয়ে আছে 

বটে, কিন্তু নির্মলি ফেল্পে আবার পরিষ্কার হতে 

পারে । বিবেকবৈরাগ্য নির্মলি। আবার বলছেন, 

“তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নেই। 

কচ্ছপের মত সংসারে থাক । কচ্ছপ নিজে জলে 

চরে বেড়ায়--কিন্ত ডিম আড়াতে রাখে-সব মনটা 

তার ডিম যেখানে, সেখানে পড়ে থাকে । ঠাকুর 

আবার বলছেন, 'সংসারে টাকার দরকার বটে, 

কিন্তু উগ্তনোর জন্তে অতো! ভেবো না। যদৃচ্ছা 

লাভ-_-এই ভাল। সঞ্চয়ের জন্ত অতো! ভেবো 

না। যার] তাকে মন প্রাণ সমর্পণ করে--যারা 



কাতিক, ১৩৯২ ] 

তার ভক্ত, শরণাগত--তারা ওসব অতে। ভাবে 

না।” “ভগবান লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগা 

দরকার | যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে 

তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হুবেবলে 

ফেলে রাখা! উচিত নয়। কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বরের 
পথে বিরোধী । ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। 

টিমে তেতাল৷ হলে হবে না। একজন গামছা 

কাধে জান করতে যাচ্ছে । পরিবার বললে, তুমি 

কোন কাজের নও, বয়েস বাড়ছে, এখন এনব 

ত্যাগ করতে পারলে না । আমাকে ছেড়ে তুমি 

একরিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন 

ত্যাগী। 

স্বামী--কেন, সেক করেছে? 

পরিবার--তার যষোলজন মাগ, সে এক 

একজন করে তাদের ত্যাগ করছে । তুমি কখনও 

ত্যাগ করতে পারবে ন।। 

ত্বামী-_এক একজন করে ত্যাগ! ওরে 

খেপী সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ 

করে সে কি একটু একটু করে ত্যাগ করে ! 
পরিবার [ সহাস্যে 1-তবু তোমার চেয়ে 

ভাল। 

স্বামী-_-খেপী, তুই বুঝিস না। তার কর্ম নয়, 

আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই গ্যাং আমি 
চললুম। 

এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল 
তথ্ক্ষণাৎ ত্যাগ করলে । গামছা কীধেই চলে 

গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাঁড়ির 

দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না। যে 

ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত 
পড়ার ভাব। আ্যায় !!--ডাকাতি করবার আগে 

যেমন ভাকাতেরা বলে_-মারো! লোটো ! 

কাটে |; 

আর স্বামীজী বলছেন অন্যতাবে। গুরু 

পথ ও পথিক ৭১৯ 

আ্রাতাদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 

““আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ* আমাদের 

জন্ম, কি করছিস সব বনে বপে? ৪ঠ_জাগ, 

নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম 

সার্থক করে চলে যা। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত 

প্রাপ্য বরান্ নিবোধত |” 

জেন সাধক যোশ্ব গুরু মানপেনকে প্রশ্ন 

করলেন--পপ্থ কি? 

গুরু বললেন--প্রতিদিনের জীবনই হুল পথ।, 

অনুধাবন কর যায়?" 

“যেই তুমি অন্ুধাবনের চেষ্টা করবে অমনি 
তুমি মরে যাবে বছুদুরে 1, 

“আমি যদি অন্গধাবন না করি তাহলে জানব 

কিভাবে যে এইটাই পথ !” 

“বস, এই পথ এমন পথ য| বুদ্ধি বা বিচার 

দিয়ে বোঝ! যায় না, আবার বুদ্ধিবা বিচারের 

বাইরে এমনও নয়। যা বুঝবে ত। ভুল বুঝবে। 

যা চিনবে, ধরে নিতে পারো তা ভুল চেন! 

হবে। আবার না চেনাটাও বুদ্ধিহীনত|। 
তুমি যদি সন্দেহাতীতভাবে সত্যপথ ধরতে 

চাও, তাহলে আকাশের মতো নিজেকে প্রকৃত 
মুক্ত করো । সৎ অদতের উধ্র্বে চলে যাও । 
পারে চলে যাও ।, 
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ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের আঠার জন সন্ত- 

কবি ও অধ্যাত্মসাধকদের জীবনী, ধর্মবোধ এবং 

ধর্মপ্রচার মম্পফিত আঠারটি গ্রবন্ধের এই সংকলন 
গ্রন্থটির প্রকাশ খুবই সময়োপযোগী এবং 
অভিনন্দনীয়। 

তামিলনাড়ুর থির্নাতুন্ধরস, থিরুবল্পবার 
মানিকাবাচকম্ এবং অগডাল; কেরালার 

শ্রীরামাহজন এজুথাছন, গুজরাটের নরসিংহ 

মেহতা, আসামের শংকরদেব, মহারাষ্ট্রের 

তুকারাম, উত্তরভারতের কবীর, মীরাবাঈ, 
নানকদেব, তুলপীাস, হরদাম এবং স্থৃফী শেখ 

ফরিদ; কর্ণাটকের বাপবেশ্বর, মিথিলার বিষ্যাপতি 

এবং বাংলার রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও রাষ- 
প্রাদ--এই আঠ|রটি দিব্য-জীবনের আধ্যাত্মিক 

অন্গভব এবং ইহার কাবাময় প্রকাশ--এই নংকলন 

গ্রন্থে বিদ্ধ বিশেষজ পণ্ডিতমগ্ডলীর দ্বার! স্ুন্র- 

ভাবে বিধৃত হয়েছে । 

ভারতীয় সন্ত-কবিদের আধ্যাত্মিক সাধনার 

অবলম্বনীয় ভাব এবং পদ্ধতির মধ্যে,_-এবং যে 

সকল ভাষার মাধ্যমে তারা তার্দের ভাবকে 

গ্রচার করেছেন--তার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও 

ভার্দের মধ্যে একটা মৌলিক আধ্যাত্মিক এঁক্য 

স্ম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । বৈচিত্র্যের মধ্যে 
একের অন্কুভবই ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির 

মূল বৈশিষ্ট্য। এই সম্ভ-কবিদের জীবন এবং তাদের 
কাব্যকৃতির মধ্যে এই ভারতীয় এঁক্যভাবনাই 
মুর্(। এই এরক্স্থত্রের একগ্রান্তে বর্গ বা ঈশ্বর, 

অপর প্রান্তে মানুষ । সম্ভ-কৰির উপজীব্য-_. 
ঈশ্বর এবং মানয। ইহাদের অধিকাংশই ভক্তি” 

বাদী। দাক্ষিণাতোর সন্ভদের অধ্যাত্বলাধন। 

মুখাতঃ শিব এবং বিষুকে আরাধ্যক্বপে জবলম্বন 
করেই অগ্রসর হয়েছে। মধ্য এবং উত্তরভারতে 
বিষু$ এবং রামেরই গ্রাধান্ত। মিথিলা; বাংল! 
এবং আসামের সস্তদের মধ্যে-বৈষ্ণব এবং শাক্ত- 

ভাবের সাধনা সুম্পষ্ট। 
কবীর, নানক এবং স্থফী-সম্তভ শেখ কবিদের 

মধ্যে ভক্তিবাদের সঙ্গে মরমী-মানবতাবাদের 
একটা বিশেষ প্রকাশ লক্ষিত হয়। মধ্যযুগের 
সম্ভরদরে এই ভগবন্তক্তিরসাশ্রিত মানব্তাবাদ 
পরম্পরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধ1! করতে এবং সামাজিক 

বর্ণভেদ ও ধর্মভেদকে অস্বীকার করে এক্যবন্ধনে 
সংবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। এই অধ্যাত্ম- 
সাধক সম্ভগণ সমাজবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা না করেও সরল সহজ ঈশ্বরবিশ্বান ও 
তক্তিকে উপজীব্য করেই, সাধারণ মান্থষের মধ্যে 
একটা অবিচ্ছে্ আধ্যাত্মিকভাবপুষ্ট উদার 
মানবদম্ এক্যের গ্রতিষ্ঠ। করতে সক্ষম হয়েছেন । 

সম্ত-কবিদের অধিকাংশই ছিলেন গাহস্থ্ 

আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু তাদের জীবনান্থতবের 

মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রেম-গ্রীতি এবং মহামিলনের 

স্থরই প্রধান। এই জন্যই তারা আঞ্চলিক 

হয়েও, সর্বভারতীয়,_বিশেষ কোন মতাবলম্বী 

হয়েও সনাতন ধর্মেরই প্রতিনিধি। ইহাদের 

কাবা-ভাবনাই জাতীয় মহাকাব্য । 

অতি সাম্প্রতিককালে ঈশ্বরান্গরাগ-বিহীন 

রাজনীতি ও সমাজদর্শন যেখানে স্বার্থের 

জন্ত ধর্মমতকে অপপ্রয়োগ করে নিজেদের মধ্যে 

বিরোধ, বিছ্বেষ এবং বিচ্ছিন্নতাবার্কে বৃদ্ধি করতে 

চাইছে,_-এই দুর্ধোগের সময় স্বামী ব্দোস্তানন্দজী 

মহারাজ এইরূপ একখানা গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় 

প্রকাশ করে দেশের ও সমাজের অশেষ উপকার 

করেছেন। এই সকল সম্ত-কবিদের সমন্বয়, প্রেম 

ও ঈশ্বরবিশ্বাসের বাণী আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে 
ক্ষণিকের জন্ত হলেও গুভপথে চলতে অঙ্থপ্রাণিত 

করবে, আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে-_-সমাজ ও রাষ্ট্রের এক্যবিধায়ক অগ্রপ্রেরণাকে 
উদ্ব্ধ করবে। নি 

-_ডস্র সচ্চিদানন্দ ধর 
নেতাক্গা ইনানট))ট ফর: এ1পগ়ান স্টাডিঙ্-এর কেলো 



ত্রাণ ও পুনবা মন 
ভ্রীলঙ্কা শরণাধিত্রাণ : 

রাজনগর রামকষ্জ মিশন আশ্রম, শ্রালঙ্ক।৷ থেকে 

মন্দাপম ও তিরুচি শিবিরে আগত বিপুলসংখ্যক 

শরণার্থীকে প্রাথমিক পেবাদি করে চলেছেন। 

প্রতিদিন এ শিবিরের স্কুল-পড়,য়া ছেলেমেয়েদের 

জন্ত শিক্ষাদান ও টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

মাদ্রাজ ত্যাগ- 

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন : ২৪ পরগনার 
গাইঘাটা থানায় ১৯৮৩-র ঘৃণিঝড়ে বিধ্বস্ত 
ঠাকুরনগর বাঁলিক৷ বিদ্যালয়-ভবনের পুননিমাণ 
অগ্রগতির পথে চলেছে । 

তত 

পশ্চিমবঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারিং জুনিয়র ডিপ্লোমা 

১৯৮৫-র পরীক্ষায় বেলুড় সারদাপীঠ শিল্পায়তনের 

(জুনিয়র টেকৃনিক্যাল স্কুলের ) তিনটি ছাত্র 
যথাক্রমে ১ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান এবং নরেজ্জপুর 

আশ্রম জুনিয়র টেক্নিক্যাল স্কুলের ছুটি ছান্্র 

যথাক্রমে ৪র্থ- ও ১ম স্থান অধিকার করেছে। 

দ্বারোদ্ঘাটন 
গত ৭ সেপ্টেম্বর রামরুষ্ মঠ ও রামকৃষ্ণ 

মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ 

রাজমন্দ্রি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকঞ্চ মিশন কেন্দ্রের 

নবনিঙ্গিত সাধু-নিবাল এবং পাঠাগার ও কার্ধালয়- 
ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ৮ সেপ্টেম্বর 

তিনি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-বিভাগের সুচনা! করেন 

এবং প্রকল্পিত শ্রীরামকষ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনা 
করেন। 

১০ সেপ্টেম্বর পৃজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ 

বিশাখাপতনম্ রামক্চ মিশন আশ্রমের মন্দির 
ও সাধু-নিবাসের শিলান্তাস করেন। 

উদ্বোধন সংবাদ 
গত ১৩ সেপ্টেম্বর স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ, 

৮ অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং ১৪ 

অক্টোবর স্বামী অখগ্ডানন্দ মহারাজের আবির্তাব- 
তিথি উপলক্ষে 'শ্রশ্রীমায়ের বাড়ী'তে শ্রশ্রঠাকুরের 
বিশেষ পৃজাদি হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যারতির 

পর স্বামী অছৈতানন্দ মহারাজের জীবনী ও 

উপদেশ আলোচনা! করেন স্বামী সত্যব্রতানন । 

৬ অক্টোবর, রবিবার, সারদানন্দ হলে 

শ্রীকেদারনাথ * মুখোপাধ্যায় ও সহশিলিবৃন্দ, 
দ[শরঘি রায়ের পাচালি অবলগ্বনে আগমনী গান 

পৰিবেশন করেন। 

সাপ্তাহিক ধর্মীলোচন! : সন্ধ্যারতির 
পর পারদানন্দ হলে স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 

সোমবার শ্রীঞ্রীরামকষ্ণকথাম্ৃত, এবং স্বামী 

সত্যব্রতানন্দ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 

পাঠ ও আলোচনা করছেন। 



বিবিধ সংবাদ 

ইংলগ্ডের যুবরাজের ভারত-প্রীতি 
'সান্ডে টাইমস্ঠ পত্রিকার একটি সাক্ষাৎকারে 

প্রিঙ্গ চার্পন বলেছেন যে, ভারতবাসীদের জীবন 

ও মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটি “অ-সাধারণ” ধারণ! 

জাছে, যেটা সত্যই বিশ্বপ্ধকর | “আমার মনে হয়, 

বর্দি আমরা বেশ কিছুকাল এ দেশে বাস করি 

এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখি, হয়তো 

আমরাও অনেক কিছু নৃতন দেখতে পাব ।” 

ভারতীয় দর্শনের যে একটি বিশিষ্ট অবদান আছে 
সে প্রসঙ্গে যুবরাজ বলেছেন যে, এরকম দেশে 

কাজ করতে না পেরে তিনি দুঃখিত । “আমার 

ধারণা যে, ভারতীয়দের চেয়ে আমাদের দেশের 

লোকের। মৃত্যুকে অধিকতর ভয় করে। সে 

দেশের লোকের! মৃত্যুকে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি- 

তঙ্গিতে গ্রহণ করেছে, যেটা আমাদের অর্থাৎ 

পাশ্চাতাদের পক্ষে ধারণা করা৷ কঠিন ।" 

উৎসব 

সম্প্রতি কলিকাত। বিবেকানন্দ সোসাইটি- 
আয়োজিত তিনটি অনুষ্ঠান স্থসম্পন্ন হয় । 

বিবেকানন্দ সোসাইটির ৮৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস 

উপলক্ষে গত ২৩ অগস্ট ১৯৮৫, স্বামী হিরপয়া- 

নঙ্গের মভাপতিত্বে এক আলোচনা-সভার 

আয়োজন হয়। প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান 

করেন স্বামী পুরাণানন্দ। সভার প্রারস্তে 

স্বাগত-ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী 

নির্জরানন্দ। 

গত » সেপ্টেম্বর জাতীয় নংহুতি ও ্রীরাম- 

কৃষ্ণ বিষয়ে সাধন চন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃত। 

দেন স্বামী লোকেখরানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরো হিত্য 

করেন স্বামী নির্জরানন্দ। 
গত ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী অসক্তাননের 

সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগে 

বক্তৃতার স্মরণ-সভায় ভাষণ দেন বিচারপতি 
শ্রীঅজিত নাথ রায় ও ডঃ সচ্চিদানন্া ধর । 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 
রাণীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে 

উদ্চোগে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে 

স্থানীয় বাসম্তীদেবী গোয়েক্ক। বিষ্ভা়তনে সারা- 

দিনব্যাপী এক আঞ্চলিক রামকৃষ্চ-বিবেকানন্গ 

যুবলশ্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে 

রাণীগঞ্জ আসানসোল, দুর্গাপুর ও চিত্তরঞ্জন 

প্রভৃতি অঞ্চলের যুবপ্রতিনিধিবৃদ্দ যোগদান 

করেন। 

যুব প্রতিনিধিরা আবৃত্তি, সংগীত ও প্রঙ্োত্বরে 

অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীরামকষ্*-বিবেকানলোর 

জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা 

করেন স্বামী মিত্রানন্দ, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ, 
শ্রিতাপস বন্ধ প্রমুখ বক্তাগণ । 

পরলোকে 

অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বল্দ্যোপাধ্যায় 
গত ১ অগস্ট প্রত্যুষে সিকড়াকুলীন গ্রামের 

শ্রীরামকষ্-ব্রদ্ধানন্দ ধামে অত্যন্ত আকম্মিকভাবে 
হদ্রোগাক্রাস্ত হয়ে পরলোকগমন করেন । তিনি 

শ্রী ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রিত্ব 

ছিলেন। তিনি অরুতর্দার এবং আজীবন 
সংস্কৃতভাষ! ও প্রাচীন শান্ত্রার্দিতে অন্রক্ত 

ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের সংস্কৃত বিভাগে 

তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন। বেশ কয়েক 

বর যাব তিনি অবনর-জীবন ষাপন কর ছিলেন 

এবং বিভিন্ন আশ্রমে বাদ করে তজন-পাঠ- 
প্রসঙ্গাি নিয়ে কাটাতেন। তিনি বিশিষ্ট সংগীত 

ছিলেন। 
তার দেহনিমুক্ত আত্ম শরীপ্রঠাকুরের পাদপদ্নে 

চিরশাস্তি লাভ করুক। 



বিশেষ জ্টব্য-_ 
* অতঃপর বত'মান পঙ্ঠাসংখ্যা 'নচে। 

* পুনম্াদ্রত অংশের পচ্ঠোসংখ্যা উপরে । 

২য় বর্ষ, ১৫-১৬শ সংখ্য। গ্ঁ আশ্বিন ১৩০৭ ( পৃষ্ঠঠ ৪৬০-__৪৮৩৬ ) 

স্থচীঃ ভারতের জাতীয় জীবন ( পূর্বাহবৃত্তি )-( স্বামী সচ্চিদানন্দ লিখিত ) 

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ 

জ্ঞানযোগ-_( স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত ) 

অন্ব-স্তোত্রম্ (শ্রম স্বামিবিবেকানন্দ-বিরচিতম্ ) 

গীতা-তত্ব__( স্বামী শুদ্ধাননা সন্কলিত ) 
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আশ্বিন; ১৩০৭ ] ভারতের জাতীয় জীবন ২৫৭ 

এ বৈষম্যের বিশেষ কারণও আছে। মধ্য-এশিয়া মূল প্রদেশ হইতে শৈশব মানবজাতির 
ছুই শাখা, একটী তারতবধে, অন্ত ইয়োরোপথণ্ডে প্রসারিত। তারতাভিমুখী আধ্যনামধারী 
তর্দিতরকে যবন বলিতেন। ইয়োরোপের প্রকৃতি কোমল, শান্ত । ফুল-সাজির স্তায় ক্ষ দ্র ্বীপ- 
পু্জ নাত্যুচ্চ পর্ববতশ্রেণীমাল।, দীর্ঘ উপন্বীপগুলি যেন সমুত্রগর্ভে রত্ব অন্বেষণে অর্ধ নিমগ্ন 
রহিয়াছে। এ সৌন্দধ্য একবার দেখিলে, মন আর ছাড়িতে চায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্ররূতির 
নিষ্টরতাও বিস্তমান। শীতগ্রাধান্তবশতঃ ভূমির উৎপাদ্দিকাশক্তি অনায়াসফলপ্রদ নহে। এই 
চিত্তমোহিনী হৃদয়শূন্ত বারবনিতার পদে যবন চিরবিক্রীত। তাহার একমাত্র উপাশ্য-_-বহির্জগৎ ; 

+-অপরা বি্যা । হাজার উপাসনা করিয়া, এ বহির্জগতের অস্ত পাইতেছে না । আপাত- 
সরলপ্রতীয়মান বাহ্ প্রকৃতির বূপমোহে বিমুগ্ধ হুইয়া তাহাকে যতই নাড়াচাড়া করিতেছে, 
দেখিতেছে ততই ছুরারাধ্য। আর্ধ্যখযিদিগের ভাগ্যচক্র অন্পথে ঘূর্ণায়মান । ভারতীয় প্রকৃতি 
গম্ভীর, ধীর, স্বে মহিগ্ি প্রতিচিত। গগনম্পর্শী, তুষারকিরীট হিমান্্ি উত্তরে সুদৃঢ় প্রাচীরবৎ 
দণ্ডায়মান, সিদ্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ন্মদা অপরিমেয় জলরাশি লইয়া নৈরাশ্টকাতর কোন তগ্নহৃদয়ার 
নায় শনৈঃ সাগরসঙ্গমাভিমুখী, ছুর্তেছয দুর্গ সদৃশ স্থবিস্তীর্ণ মহারণ্য, মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়া ? 
মাঝে মাঝে প্রকৃতির বক্ষে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর অগ্রিক্রীড়া। এ সৌন্দর্যে আর্ধ্যখধিদিগের চিত্ত প্রথমে 

আক হইয়াছিল, সত্য ; দে আকণশক্তির ছুর্দমনীয় প্রভাবে তাহারা প্রকৃতির দৃশ্ঠমান বহি:স্তর 
ভেদ করিয়া, জড়শক্তির লীলার পশ্চাৎ্ চৈতন্যের কর্তৃত্ব আরোপিত করিক়্াছেন। এক্সপ 
আরোপণ গাঢ় অঙন্রাগের ধণ্ম,_যাহাকে ভালবাস। যায়, তাহাকে ভগবস্ভাবে, মনের যতদুর 

দৌড়, ততদুর উচ্চতম আদর্শরিপে দেখা । মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, অশ্বিনী প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেস্টে 
গীত বৈদিক মন্ত্র এ শ্রেষ্ঠ ভাবের বিকাশ। শ্তধু তাহাই নহে। ভারতবর্ষের সৌন্দর্যে কি এক 
অচিস্ত্য শক্তি নিহিত আছে, যাহা আগে দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট করে, পরে একটা ধাক্ক। দিয়া যে 

কেন্ত্র হইতে প্রথমে চিত্তের বেগের আরম্ভ, সেই কেন্দ্রে চিত্তকে ফিরাইয়া দেয়। এই আকর্ষণ ও 

প্রতিঘাতের ফল,--খধিদিগের মন প্রথমে বহিমুখী, পরে অন্তসুুখী। প্রথমে, “যস্তেমে হিমবংতো! 

মহিত্বা” পরে, পপ্রত্যগাত্মানমৈক্ষদা বৃত্তচক্ষ্রম্থতত্বমিচ্ছন্।” যখন বাহিরের জগৎ ছাড়িয়৷ দিয়া, 
তীহার। অস্তর্জগতের সত্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহু বিষয় হেয় বলিয়া বোধ 

হইতে লাগিল, অপরাবিদ্যার আলোচনায় সময় নষ্ট কর! বৃথা, টুকর। টুকর। করিয়৷ পরিদৃশ্টমান 

অনস্ত বিশ্বকে কে জানিতে পারে? “হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত একেবারে জান। 

যায়?” উত্তর আসিল, “আত্মা বা অরে ত্ষ্টব্যঃ” “আত্মনে। বা অরে দর্শনেন ইদং সর্বং 

বিদিতম্।” 
তদবধি যবনেরা অপরাবিদ্যার উৎকর্ষনাধনে ব্যস্ত। পরাবিষ্তার আলোচনা ভারত- 

জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ছ বিষয় লইয়া অপরাবিষ্ভার চচ্চায় অনেক কট ও সহিষুঃত। 3. 

ইন্ডরিয়াতীত বিষয় লইয়! পরাবিষ্যার আলোচনায় তদপেক্ষা সহত্রণ্ণ অধ্যবসায় ও স্থের্যের 
আবশ্তক । সর্বদা! লোকে যে বিষয় দেখে, শোনে, তৎসম্বন্ধীয় সত্যানুসম্ধানে মানষের বিশেষ কষ্ট 

শ্রাবণ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ।--বর্তমান সঃ 

ধ [ পুনমুকদ্রণ] 
(কাতিক, ১৩৯২, 8 ৭8৫) 
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হয়না । যখন অতীক্ত্িয় জগতের সত্য আবিষ্কার করিতে হয়, তখন. অসাধারণ সাবধানতা ও 

চিত্তের একাগ্রতা দরকার ; তছ্ুপযোগী সময়ের অবসরও চাই। স্থফল! মাতৃভূমির ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত 
আর্ধ্জাতির আত্মতত্ব-অন্ন্ধানের স্থবিধ! বিশেষ ; অনেকে সমস্ত জীবন এই ব্রতেই কাটাইতেন। 

আশ্রমচতু্টক্লবিভক্ত প্রত্যেক জীবন প্রতিপদ এই মহছুদ্ধেন্টর দিকে অগ্রসর ) উঠিতে, বসিতে 
ধন্ম। নহিলে আজ ধর্মশৈখরের সর্ধবোচ্চ আসন আধ্যজাতির অধিকারে কেন? 

যবনের প্রধান ছুই প্রশাখা গ্রীক ও রোমান্। গ্রীকজীবনের জাতীয় উদ্দেস্ট বিশেষতঃ 
ভাস্করকার্ধ্যে, স্থপতিবিদ্যায় এবং সাহিত্যে । রোমানের রাজনীতি, যুদ্ধবিষ্যা, পরদেশবিজয় এবং 

উপনিবেশস্থাপনে | এ সমস্ত বিস্তার চরম উৎকর্ষ সাধিত করিয়া, বার্ধক্যে তাহাদের বীজ সমগ্র 
ইয়োরোপে ছড়াইয়া, গ্রীক এবং রোমান আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষকপদে বিরাজিত। 

ইয়োরোগীয় সভ্যতায় যা কিছু ভাল আছে, তাহার মূল উৎস গ্রীক ও রোমান্। ইয়োরোপের 

ঘর ছুয়ার, কৰির কল্পনা; সকলই গ্রীক ছাচে ঢালা । বাাজধশ্দ রোমান্দিগের অনুকরণে । জীবনে 

যা! করিতে হয়, তা করিয়া, এ ছুই জাতি অন্তহিত হইয়াছে । কেবল ইহার! কেন,__সেই প্রাচীন 

'আসিরিয়ান, ফিনিসিয়ান, বাবিলোনিয়ান, চালডিয়ান, ইজিপসিয়ান, জাতিরাই বা কোথায়? এক 
সময়ে ইহাদিগের বলদর্পে ধরিত্রী কম্পিতা ছিল। আজ তাহার! বিশ্বতির অতল গর্ভে চিরনিমগ্র। 

না হইবেই বা কেন? 

নশ্বর সর্বেক্িয়াণাম্ তেজনাশক, যেখানে একমাত্র অন্ুপন্ধের আপাতমধুর ইন্জিয়তৃপ্তি, 
সেই মত্ত্যলোক যে জাতির যথাসর্বস্ব, তাহার মরণে বিলম্ব হয় না । অনিত্যের মধ্যে থাকিয়া, 

চিরজীবিত্ব আশা কর] ছুরাশা। আর সহম্র ঝটিকা! ঝঞ্চাবাত, কত উপদ্রব, বিজাতীয় তাড়না 

মাথার উপর দিয়া চলিয়! গিয়াছে, তথাপি ভারতবাসী আমর] জীবিত, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি। 

তালপত্রবহ্িব্ কত জাতি ছুর্দিনের জন্য আসিয়া চলিয় গিয়াছে ; হিন্দু অটল, অমর, মরিয়াও 

মরে না, কারণ অজ নিত্য আত্মজ্ঞান তাহার জীবনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য জগ সাবধান, বিজ্ঞান- 

বলে হাজার আন্কালন কর, জল মাটি বাষু অগ্নি আমার শক্তির ক্রীড়াপুত্তলি বলিয়া যতই স্পর্ধা 

কর, পাশববলে ছুর্বলের হ্ৃদয়রুধিরপায়ী তুমি, তোমার মত যার ছিল, তাদ্দের যে ছুর্গতির পথ, 
তোষারও শেষ তাই। আমারদিগের ভাগ্যগ্রহকে নমস্কীর, যদাশ্রিত মাহেন্দ্র-যোগে পূর্ববপুরুষগণ 

বহিদৃর্টি সংযত করিয়া দৃষ্টি অন্তমুখী করিয়াছিলেন 
যখন আধুনিক সভ্যজাতির পূর্বপুরুষ অরণ্যাশ্রয়, জস্তর স্তায় ছিলেন, প্রাচীনতম গ্রীক 

ও রোমান্ মহুস্যসোপানের প্রথম ধাপে কেবল পদার্পণ করিতেছেন, যে অতীতের গাঢ় অন্ধকার 

এ্রতিহাসিকের তীক্ষ দৃষ্টি ভেদ করিতে অসমর্থ, তখন আধ্যজাতি ধর্মগ্রান্তরের শেষ সীমায় 

উপস্থিত। ধশ্মজগতের চরম আবিষ্ষিয়া সমাণ্ত। অন্তর্জগতের দুর্বোধ্য সত্য যে জাতি এত 

শীজ্ স্বায়ত্ত করিলেন, বহির্জগৎ্ যদি তাহাদের জীবনোদ্দেশ্য হইত, না জানি সে ক্ষেত্রে তাহারা কি 

মহ্দান্দোলন করিতেন । হয় নাই, আমাদেরই মঙ্গল । 

ইহার পর বিস্তার । পৃথিবীর যেখানে প্ররুত ধর্ম বলিয়। যা কিছু আছে, এই আধ্যভূমি 

হইতে সত্যের অমৃত প্রবাহ শতমুখে বাহির হইয়া, তাঁহার জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে। 
2 ৫-4 (৬খতম বধ ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৭২৬) 
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একবার নহে, বারবার । জারকৃনিসের আক্রমণ, আলেক্জাগারের দিখিজয়, আরাবর্দিগের সহিত 
ৰাণিজ্যসম্পর্ক, যখনই যে স্থত্রে তারতবধের সহিত বাহিরের অন্যদেশের মিলন ঘটিয়াছে, তখনই 

ভারতের ধর্সসম্পর্তি তাহাদের ধর্শাভাবের পুরণ করিয়াছে । বর্তমান ইউরোপীয় দর্শন গ্রীক 
দর্শন-অবলম্বনে গঠিত। সেই গ্রীক-দর্শন ভারতীয় আত্মজ্ঞানের প্রতিধ্বনি । থেল্স, গরগিয়াস, 
পিথাগোরাস, প্লেটো, আধ্যখযিদেরই রূপান্তর | খৃষ্টধর্্ম হিন্দুধ্ম্ের অসম্পূর্ণ অন্গুকরণ। মুসলমান- 

দিগের ধর্ম, আর থুষ্টধর্মের, পার্থক্য নাই বলিলেই হুয়। উত্তমর্ণ হিন্দুধশ্মের অরুতজ্ঞ বিশ্বাস- 

ঘাতক অধমর্ণ হচ্চে জগৎ-ব্যাপী বৌদ্ধধশ্ম। ভারতের বিজয়পতাক। ধন্মরাজ্যে উড্ভীয়মান , 
তুরীভেরিনিনাদিত অসিঝনৎকারবিঘোধষিত জয়পরাজয় সকলে বোঝে, দেখে, এতিহাসিকরাও 
তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতের যুদ্ধ, বিগ্রহ, সন্ধি, অন্তর্জগতে ; অস্ত্র প্রীতি, সহিষ্ণুতা! ; 
সর্ধব ক্ষেঅ&ে শেষ জয় ভারতের । নিঃশবে ভারতীয় চিন্তাশক্তি অন্য জাতির ধন্মচিন্ত। চালিত 

করিয়াছে । কেবল অশোকের সময় বহ্বাড়ম্বরসম্বলিত মহাসমারোহের সহিত এই ধশ্মপ্রচার 

সাধিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ ) 

আসামের কথা । 
[ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে লিখিত। পৃষ্ঠা ৪৬৪ থেকে ৪৭০ পর্ধন্ত।__বর্তমান সম্পাদক । ] 

বৈজ্ঞানিক প্রন | 
আশ্চর্য্য মৎস্য ।-_-দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরভাগে স্বরিনামের নূদী ও পুষ্করিণীতে এক 

প্রকার অদ্ভূত মত্ত পাওয়! যায়। ইহার নাম জিয়োটাস,। ইহার! এরূপ তড়িৎ-শাক্ত-বিশিষ্ট যে, 
সহজেই অপর প্রাণীকে বধ করিতে পারে। ক্ষুধার জিম্নোটাস, মৎস্য দেখিতে পাইলেই তাহার 
দিকে ধাবিত হয় ও স্বীয় অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে আক্রান্ত মৎস্টের দেহে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চালিত 

করিয়! বধ করিয়া উহাকে ভক্ষণ করে। ক্যাপ্টেন্ ষ্টেডম্যান বলেন যে, তিনি একটা জিক্নোটাস 

ধরিবার জন্ত বিংশতিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রত্যেবার এরূপ আহত হন যে, তাহাকে 

অবশেষে নিরস্ত হইতে হয়। বিখ্যাত জান্মান বেজ্ঞানিক ব্যারণ হাদ্বোণ্ট তাহার স্বিখ্যাত 

গ্রন্থে আমেরিকার আদিম অধিবাপসিগণ কিরূপে এই মত্ম্য সংগ্রহ করে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন । 

যে জলাশয়ে জিম্নোটাস বাস করে, তাহারা তন্মধ্যে একদল বন্য অশ্ব তাড়াইয়৷ লইয়! যায়। 

মত্ত সমূহ উত্তেজিত হুইয়া অশ্বগণকে বারহ্বার আক্রমণ করিয়া তাড়িত-শক্তি নিঃশেধিত করিয়া 
যখন ্ লাস্ত হইয়া! পড়ে, তখন সহজেই ধৃত হয়। 

কাচ ও হাইড্রোফ্ুয়োরিক এসিড ।- ক্যাল্সিয়ম্ ফুয়োরাইভ নামক খনিজ পদার্থ চূর্ণ 

করিয়া, তাহার সহিত গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত করিলে “হাইড্রোফ্রুয়োরিক্ এসিভ্ গ্যাস” নামক 

বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। ১৮০৮ খুষ্টাব্ষে গেলনাক ও ধিনার্ড এই যৌগিক পদার্থ বিশ্ুদ্ধরূপে 
(কাতিক, ১৩৯২, পঃ ৭২৭) 



২৬৩ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--"১৫শ সংখা। 

প্রস্তুত করেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সংস্পর্শে কাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইজন্য 
কাচের উপর কোন চি খোদিত করিতে হুইলে, এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কিঞ্চিৎ 
মোম গলাইয়া, কাচখানি সমভাবে আচ্ছাদিত করিয়া, ছুরির দ্বারা মোম কাটিয়া! চিত্র অর্ধিত 
করিতে হুয়। তৎ্পরে এক সিসার পাত্রে ক্যালসিয়াম্ ফ্লুয়োরাইভ. চূর্ণের সহিত গন্ধক-দ্রাবক 
মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে যখন গ্যাস. বহির্গত হইবে, তখন এ কাচখানি পান্রের উপর 
কিয়ৎকাল রাখিয়। মোম তুলিয়া! ফেলিলে চিত্রটী কাচের উপর দৃষ্ট হইবে। 

দ্রব ফ্ুয়োরিন্।-_হাইড্োক্লুয়োরিক এসিড, হাইড্রোজেন ও ফ্ুয়োরিন্ নামক মূল 

পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে গঠিত । কিন্তু ১৮৮৬ শ্রীষটাব পর্যন্ত বন্ধ চেষ্টা সত্বেও রসায়নবেত্তাগণ 
এই যৌগিক পদার্থ হইতে ফুয়োরিন্ গ্যাস বিশ্লিষ্ট' করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই যে, 
জড়রাজ্যে ফুয়োরিনের প্রভাব এতই অধিক যে, ইহাকে বিভিন্ন করিতে হইলে বিশেষ পার- 
দরশিতা ও উৎকষ্ট যন্ত্রের আবস্টাক। অবশেষে স্থবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক মোয়াসার গভীর 
গবেষণার ফলে ফ্লুয়োরিন্ গ্যাস পৃথক রূপে সংগৃহীত হইয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে প্রফেদার 
মোয়াম। ডিউয়ার দ্রব বায়ুর সাহায্যে এই গ্যাসকে ভ্রবীভূত করিতে সমর্থ হন। এই দ্রব 
অবস্থায় ফ্লুয়োরিন্ বরফ অপেক্ষা ১৮৭ ডিগ্রি শীতল। বায়বীয় অবস্থায় ফ্লুয়োরিনের সংসর্গে 
আসিলে কয়লা, গম্ধক, লৌহ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ প্রজলিত হয়। ফ্লুয়োরিন্ ভ্রবীভূত হইলে আন্ন 
এই সকল ভ্রব্যের সহিত মিলিত হয় না। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস ফুয়োরিনের সংস্পর্শে 
আমিলেই জলিয়! উঠে; একবিন্দু দ্রব গ্যান কাষ্ঠের উপর পড়িলেই উহা প্রজ্লিত হয়। একই 
পদার্থের অবস্থাভেঘে গুণাস্তর কত অধিক। 

সমালোচনা । 
[ পদার্থবিষ্ভা” এবং 'শ্তিন্থলভ ভারতেতিহাঁন?। পৃষ্ঠা ৪৭১ থেকে ৪৭২ পর্যন্ত ।-_ 

বৰ্তমান সম্পাদক ।) 

ভগবদূগতা-শঙ্করভাত্তানুবাদ | 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণামুবাদ্দিত ) 

[ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ সংখ্যক ভাষ্বের শেষাংশের অন্থবাদ এবং ৯-১৫ সংখ্যক ল্লোকের 

মূল, অন্বয়, মূলের অন্থবাদ, ভাস্ত ও ভাস্তের অন্থবাদ এবং ১৬ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের 
অন্গবাদ, ভাস্ক ও ভাঙ্কের প্রথমাংশের অঙ্গবাদ ।-_-বর্তমান সম্পাদক । ] 

(৬খতম বধ” ১০ম সংখ্যা, প০$ ৭ই/) 



শতজ্াঞ্ধন্ম 
২য় বর্ষ।] .১৫ই আশ্বিন। (১৩০৭ সাল) [ ১৬শ সংখ্যা 

আ্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 

জ্ঞানযোগ । 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও কম্মযোগ নামক ইংরাজী পুস্তকত্রয়ের 

বঙ্গা্ছবাদ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । জ্ঞানযোগের বঙ্গান্গবাদ ১ল। কান্তিক হইতে 

উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এক ফর্ম] করিয়া দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে । উদ্বোধনের গ্রাহক 
মহাশয়গণ উহ! খুলিয়। যাহাতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাধাইতে পারেন, এইক্ধপ ভাবে উদ্বোধনে 
উহা! সঙ্গিবিষ্ট থাকিবে । জ্ঞানের চচ্চা বঙ্গদেশে অতি বিরল। অনেকের আবার জ্ঞানের 
উপর বিজাতীয় বিছেষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ জ্ঞান কি, সাধারণে সেই 

বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। এই জ্ঞানের ভিতর যে অতি স্থন্দর কবিতা আছে, তাহ। 

স্বামীজি তাহার অপূর্ব ব্যাখ্য। দ্বারা ইযুরোপীয় ও আমেরিকান্ বুধমণ্ডলীর নিকট গ্রতিপক্ন 

করিয়াছেন। এই সকল বক্তৃতার দময়ে বক্তা অনেক সময় এতদূর উত্তেজিত হুইতেন যে, শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী আপনাদের সভ্যতাস্থলভ অভিমান তুলিয়া প্রবল অশ্রু বিসঞ্জন করিতেন, কখন ব৷ 

আপনাদের হ্ৃদয়স্থিত ব্রহ্মকে করামলকের ন্তায় প্রত্যক্ষ করিয়। আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন। হে 
বঙ্গভাষাভিজ্ঞগণ আপনারাও যাহাতে সেই সকল তত্বাম্ৃত সম্ভোগ করিতে পারেন, মাহাতে 
আপনারাও সেই মায়াবাদের যুক্তিপূর্ণ গভীর রহুস্ত, মুক্তির প্রকৃত তত্ব, সংসার ও সঙ্ন্যাসের সম্বন্ধ, 
অদ্বৈতবাদের প্ররুত ব্যাখ্যা, উহার যুক্তি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অদবৈতজ্ঞান কিরূপে 
কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ “অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বীধিয়া, কিরূপে কার্য করা 

যাইতে পারে, তাহার তত্ব-_মোট কথা, জ্ঞানযোগ-সন্বন্ধীয় আবশ্যকীয় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় তত 
বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে অতি সহজভাবে বুঝিতে পারেন, যাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা অতি- 

সামন্ত মনঃ-সংযোগেই শাস্ত্রীয় জটিল ও কৃট তত্ব সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য 
আমাদের এই উদ্ভম। এই জ্ঞানযোগ কশ্ম, যোগ ও তক্তির চুড়। স্বর্ূপ। অথচ ইহা! এত সরল 
যে, কেবল পাঠমাজ্র করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব উদ্দীপনা উপস্থিত হইবে_বৈরাগ্যের ভাবে হৃদয় 
উদ্বেল হইবে এবং আদম্য কার্যকারিতা উপস্থিত হইবে। 

অন্বা-স্তোত্রম্ । 
সীম স্বামিবিবেকানন্দ-বিরচিতম্। (স্বামী রামকৃষ্ণানম্দ কর্তৃক অনুবাদ সহিত ) 

(১) 

কা ত্বং শুভে শিবকরে হুখছুঃখহস্তে 

আঘৃণিতং ভবজলং প্রবলোন্মিভ্গৈ: | 
শাস্তিং বিধাতৃমিহ কিং বন্ুধা বিভগ্নাম্ 
মাতঃ প্রযত্বপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ 

...। (কা্তক, ১৪৯২। পঃ ৭৯৯) 



২৬২ উদ্বোধন [ ২য় ব্য--১৬শ সংখ্যা 

তুলি ঘোর উদিত, মহাবর্ত তার বঙ্গে, 
এ ভৰ সাগরে কে মা খেলিতেছ ৰল না? 

শিবময়ী মৃত্তি তোর, শুভক্করি এ কি ঘোর, 

স্থখ দুঃখ ধরি করে কর সবে ছলনা ! 

এত কি তোমার কায, সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ, 

অশান্ত ধরায় কি গে শান্তি দান বাসন! ? 

(২) | 
সম্পাদয়ন্নবিরতং অবিরাম বৃত্তা 

হা বৈ স্থিত কৃতফলং অকতন্ক নেত্রী। 
স৷ মে ভবত্বচরিনং বরদা ভবানী 

জানাম্যহৎ ঞরবমিদং ধৃতকর্পাশ! ॥ 
যে ছিড়েছে কর্মপাশ, তারে করি চির দাস, 

নিত্য শাস্তিহ্ধারাশি পিয়াতেছ জননি, 

কার্ধ্য করি ফল চায়, কূত ফল দিতে তায়, 

সদাই আকুল তুমি ওগো হরঘরণি, 
জানি মা তোমায় আমি, কর্মপাশে বাধ তৃষি, 

বেঁধো৷ না বরদে মোরে, নাঁশ ছুঃখরজনী | 

(৩) 

কো বা ধন্মঃ কিমরুতং ক কাপাললেখঃ 

কিন্বাৃষ্টং ফলমিহাস্তি হি যন্ধিনা ভোঃ। 
ইচ্ছাপাশৈ নিয়মিত নিয়মাঃ শ্বতঙ্ৈঃ 
যন্তা নেত্রী ভবতু সা! শরণং মমাচ্ঠা। ॥ 

কি কারণে কাধ্যচয়, জগতে প্রকট হয়, 

স্থকৃত ছুড্ৃত কিম্বা ললাট লিখিত রে, 

কেহ ন। দেখিয়া কুল, কহয়ে অনৃষ্ট-মূল, 

ধন্মণধর্ম্মে সুখছুঃখ এ নহে নিশ্চিত রে, 

বস্ত্র বিধানে ধার, বন্ধ আছে এ সংসার, 
সে মূল শক্তির আমি সদাই আশ্রিত রে। 

(৪) 

সম্তানয়স্তি জলধিং জনিমৃত্যুজালং 
সম্ভাবয়স্তাবিকৃতং বিকৃতং বিভগ্নম্। 
যন্তা বিভূতয় ইহামিতশক্িপালাঃ 
নাশ্রিত্য তাং বদ কৃত: শরণং ব্রজামং | 

(8৪তম বর্ষ, উ০ম সংখ্যা, প:8 ৭৪০) 
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বাহার বিভ্তুতিচয়, লোকপাল সমুদয় 

ধাদদের অমিত শক্তি কোন বাধা মানে না, 

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, যে সাগরে নিরবধি, 
সে অনস্ত জলনিধি ধাহাদ্ের রচনা, 

প্রকৃতি বিকৃতিকারী, এই সব কর্মচারী, 
ধার বলে বলীয়ান্, কর তারি অচ্চনা। 

(৫) 
মিত্রে শত অবিষমং তব পদ্মনেত্রম্ 
ত্বন্থে ছুঃস্থে ত্ববিতথং তব হম্তপাতঃ। 

মৃত্যুচ্ছায়া তব দয় অমৃতঞ্চ মাত: 

মা মাং মুঞস্ত পরমে শুভদৃষটয়ন্তে: | 
ম! তোমার কপাদৃষ্টি, সমভাবে সুধা বৃষ্টি, 

শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করে গো, 
সমতাবে ধনী দীনে, রক্ষা কর নিশি দিনে, 

মৃত্যু বা অমৃত, ছুয়ে তব কৃপা ঝরে গো, 

যাচি পদে নিরুপমে, তুলো না মা! এ অধমে, 
শুভ দুটি তব যেন সর্ব্ব তাপ হরে গো ॥ 

(৬) 

কাম্ব! সর্ব ক গৃণনং মম হীনবুদ্ছে: 
ধর্ত,ং দোত্যামিব মতি ্গদেকধাত্ত্রীম্। 

শ্রীসকিস্ত্যং সুচরণং অভয়প্রতিষ্টম্ 
সেবাসারৈ রতিস্থতং শরণং প্রপস্ঠ্যে ॥ 

বিশ্বপ্রদবিণী তুমি, কষুত্রবুদ্ধি জীব আমি, 
করিব তোমার স্ততি বৃথা এই কল্পনা । 

সীমাহীন দেশকালে, ধ'রে আছ বিশ্বজালে, 
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বানা, 

অকিঞ্চন ভক্তধন, রমাভাব্য যে চরণ, 
সে পদে শরণ পাই এই মান্র কাঁমন।। 

(৭) 
যা মামাজন্ম বিনয়ত্যতিছুঃখমাগৈঃ 
অসংসিছ্ধেঃ শ্বকলিতৈর্ললিতৈধিলাসৈ: 
য৷ মে বুদ্ধিং স্থবিদধে সততং ধরণ্যাং 

সাম্ব৷ সর্ব মম গতিঃ সফলেহফলে বা ॥ 

স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার, 

সুখ ছুঃখ লয়ে যথা নানা খেল। খেলিছ, 
(কার্তিক, ১৩১২ প:ঃ ৭৯) 
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পৃর্ণজান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই, 
ছুঃখ পথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ, 

সফল নিক্ষল হই, কত বুদ্ধিহারা নই, 

তোমারি প্রসাদে তুমি সদ। মোরে রাখিছ, 
গতি মোর তাই ন্সেহে মাগে। পালিছ। 

ইতি প্রীমছিবেকানন্দত্বামিপাদবিরচিতং অন্বান্তোন্রং সমাপ্তম্। 

শীতা-তত্তব। 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ সঙ্কলিত।) 

আজকাল গীতার চর্চ। সর্বত্র । কি পাশ্চাত্যপ্রদ্দেশে, কি এতদ্দেশে গীতার নাম শুনেন 

নাই, এমন লৌক অতি বিরল। এই গীত কত বিভিন্ন ভাষায় অন্ুবাদিত হইল, আর ইহার উপর 
কত ভাম্যটীক] টিগ্লনী হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্বা। কর! যায় না। গীতা হিন্দুর বাইবেল, 

এ কথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে, গীতাব্যাখ্যাত সত্যগুলি এত উদ্দার যে, অনেক অন্ধম্মীবলম্বী 

গীতাকে শ্রীষ্টধর্ঘম হইতে গৃহীত বা তঙ্ছন্সন্ুপ্রাণিত বলিয়াও অন্গমান করিয়াছেন। যাহা হউক, 
এই সর্বদেশপৃজিত, শক্রমিত্রসমাদৃতা অমৃতময়ী গীতা সম্বন্ধে কোন আচাধ্য তচ্ছিত্তগণকে যে 
সংক্ষিণ্ত উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহ। যথাসাধ্য উদ্ধত করিলাম । এ বিষয়ে আমাদের 
কোন মন্তামত নাই । কেবল স্থুধীবর্গের চিন্তার জন্য এই উপদেশ সঙ্কলিত হইল। 

“গীতাগ্রস্থখানি মহাভারতের অংশ বিশেষ । ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্বে কয়েকটা 
বিষয় জানা আবশ্তক। ১ম, গীতাটা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত, অথবা বেদব্যাসপ্রণীত ? 
২য়” কষ নামে কেহ ছিলেন কি না? ৩য়,--যে যুদ্ধের কথা গীতায় বণিত হইয়াছে, তাহ 

যথার্থ ঘটিয়াছিল কি না? ৪র্থ,_অর্জনাদি যথার্থ এতিহাসিক কি না? প্রথমতঃ, সন্দেহ হইবার 
কারণগুলি বুঝাইয়] দেওয়। যাউক। ১ম, বেদব্যাস নামে অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে বাদরায়ণ 

ব্যাস ব! দৈপাক্ষন ব্যাস কে ইহার প্রণেত! ? ব্যান একটা উপাধিমাত্র। যিনি কোন পুরাঁণাদি 
শাস্ত্র রচন। করিয়াছেন, তিনিই ব্যাসনামে পরিচিত | যেমন, বিক্রমাদিত্য--এই নামটাও একটী 

সাধারণ নাম। আরও, শঙ্করাচার্যের ভাষ্য করিবার পূর্বে গীতা্রস্থখানি সর্বসাধারণে ততদুর 

পরিচিত ছিল না। তীহার পরেই গীত। সর্বসাধারণে বিশেষরূপে পরিচিত হয়। অনেকে বলেন, 

প্লীতার বৌধায়ূন ভাস্য পূর্বে প্রচলিত ছিল। একথা প্রমাণিত হইলে গীতার প্রাচীনত্ব ও ব্যাসকর্তৃত্ 
কতকটা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু বেদাস্তদর্শনের যে বৌধায়ন ভাস্য ছিল, যাহা হইতে রামান্থজ 

শীভাস্ত প্রস্তত করিয়াছিলেন, শঙ্করের ভাষ্বেও ধাহার নাম ও ধাহার ভাস্তের অংশবিশেষ পাওয়া 

যায়, যাহার কথ! লইয়! দয়ানন্দ স্বামী প্রায়ই নাড়াচড়া করিতেন, তাহা আমি সমুদ্রয় ভারতবর্ 
খু'জিয়। এপধ্যন্ত দেখিতে পাই নাই। শুনিতে পাওয়। যায়, রামাহ্ছজও অপর লোকের হস্তে 
একটা কীটদষ্ট পুঁথি দেখিয়া তাহা হইতে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। বেদাস্তের বৌধায়ন ভাস্তই 
যখন এতদুর অনিশ্চিতত্বের অন্ধকারে, তখন গীতা সম্বদ্ধে তৎকুত ভাম্তের উপর কোন প্রমাণ 
স্থাপন করিতে চেষ্টা বৃথা প্রয়াসমাত্র। অনেকে এইরূপ অন্মান করেন যে, গীতাখানি শস্করাচার্ধ্য 
প্রধীর্ত 1” (ভার্ন উহ গ্রণয়ন করিয়। মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। 

(৮৬ তম বর্ধ। ০ম সংখ্যা, প:ঃ ৭৩২) 
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দিব্যি বাণী. 
যদ্দি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান- 

কারণ। তিনি যে কেবল শ্রষ্টা-_তাহাই নহে, সৃষ্ট কার্ষও তিনি । তিনি স্বয়ং এই 
বিশ্বত্রন্মাণ্ড। ইহ! কিরূপে সম্ভব? শুদ্ধ আত্ম। ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত 
হইয়াছেন? হা, তবে আপাতৃষ্টিতে । . অজ্ঞ ব্যক্তির! যাহাকে বিশ্ব-সংসাররূপে 
গ্রহণ করে, তাহার কোন প্রকৃত সত্তা নাই। তাহা হইলে তুমি, আমি এবং 
অন্যান্য দৃষ্ট বস্তসমূৃহ কি? সব কেবল আত্মসম্মোহন-_ প্রকৃতপক্ষে অনস্ত অসীম 

নিত্যমঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্বা। এই সত্তাতেই আমরা এই-সকল স্বপ্ন দেখি । 
তিনিই আত্মা-_সকল বন্তর উধ্র্বেঃ অনন্ত অসীম, সকল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উধের্ব । 

তাহারই মধ্যে, তাহারই মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে দেখি । তিনিই একমাত্র সত্তা ।-" 
তিনিই সকল বস্তু, কেবল এগুলির বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাহাতে 
নাই ।"**বৈদাস্তিক তাহাকে পুরুবও বলেন না, নারীও বলেন না_এই-সকল বর্ণনাই 
কল্পনা, মনুয্য-মস্তিকজাত মোহ-ভ্রান্তি মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে আত্মার মধ্যে নরনারী-ভেদ 
নাই। বাহার? মোহগ্রন্ত ভ্রান্ত, যাহারা পশুবত তাহাঁরাই কেবল নারীকে নারী, 

পুরুষকে পুরুষরূপে দর্শন করে। ধাহারা সব-কিছুর উধের্ধে তাহারা নরনারীর 
মধ্যে ভেদ করিবেন কিরূপে? সকল বন্ত, সকল জীবই আত্মা-_লিঙ্গবিহীন, শুদ্ধ, 
চিরমঙ্গলময় আত্মা। | 

| স্বামী বিবেকানগ্র 

| "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা”, ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩০৩---৩০৪ ) 



সা ৭ আপ চস এ পাত রাবার সত 

কথা প্রসঙ্গে, 

ব্যবহারিক জীবনে বেদাস্তের প্রাক্বোগ 

বেদাস্তদর্শনের তত্বগুলি খুবই উচ্চ। এই 

তত্বগুলি দৈনন্দিনজীবনে কিভাবে প্রয়োগ করা 

যায়, তাহা লইয়াই যত সমন্তা। বেদাস্তদর্শনের 

তত্বগ্তলি যত সু-উচ্চই হুউক না৷ কেন, তাহা৷ যদি 

বাস্তবজীবনে গ্রয়োগ করিতে ন। পারা যায়, তাহা 

হইলে তাহার মূল্য আমাদের কাছে কিছুমাত্রই 

নাই। উচ্চ তত্বগুলির চিন্তন ছার! বুদ্ধির কিছু 

ব্যায়াম হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের কি 

কাজে লাগিবে? ব্যবহারিক ও কাল্পনিক জগতে . 

দুম্তর তেদ আছে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক 

ও কাল্পনিক জগতের মধ্যে ভেদ করিলে চলিবে 

না, ভেদ দূর করিতে হইবে। কারণ বেদান্ত 

এক অখণ্ড বস্ত সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বেদান্ত 

বলেন, “সর্বং খন্দিদং ত্রক্ম!_এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ 

্্ষই। এই মহান্ তত্ব দ্বারা আমার্দের জীবনকে 

আচ্ছার্দিত করিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেক 

চিন্তার ভিতর যেন এ তত্ব প্রবেশ করে এবং 

কার্ধে যেন উহ্থার প্রভাব উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পায়। 

পর্বতগ্তহ! ও নিবিড় অরণা হইতে এই তথ্বকে 

কর্মমুখর নগরীর রাজপথে লইয়া! আসিতে হইবে। 

বর্তমানে ইহাই আমাদের সাধনা । কর্মমূয় 

জীবনের মধ্য দিয় আমাদের মজুয্তজীবনের 

উদ্দেস্ট জ্ানলাভ- ত্রন্ম উপলব্ধি করা__তাছাই 

করিতে হইবে। 
একটি কথ! এখানে উল্লেখ্য, বেদাস্তের উচ্চ- 

তত্বগুলি পর্বতগহ্বরে ব৷ অরণ্যের মুনিখষির দ্বারা 

অধিকাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, পরস্ধ কর্মে সদা 

ব্যস্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের হ্বারাই. 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখানে একটি উদাহরণ 
দিলে ইহা! বোঝা! যাইবে । ছান্দোগ্যোপনিষদে 

আছে: আরুণি নামে এক খধি অরণ্যে বাস 

করিতেন। তাহার পুত্র শ্বেতকেতু একদিন 
পঞ্চাল-জনপদের রাজা জৈবলির নিকট গমন 

করেন। রাজ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিন্ূপে এই লোক হইতে 

গমন করে, তাহা! কি তুমি জানো? বালক 

শ্বেতকেতু উত্তর দিল, 'না” | “তুমি কি পিতৃযান ও 
দেব্যানের বিষয় অবগত আছ.?” রাজা এইরূপে 

তাহাকে আর.ও বহু প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু 

কোন প্রশ্সের উত্তর দিতে পারিল না।. রাজা 
জবলি বলিলেন, "তুমি কিছুই জানে না ।* বালক 
পিতা আরুণির নিকটে গিয়া সবিস্তারে সব 

বলিল। আরুণি বলিলেন, “আমিও এসকল প্রশ্নের 

উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হুইলে 
তোমাকে তাহা নিশ্চয়ই শিখাইতাম। আরুণি 
বলির নিকট গমন করিয়া এই রহস্যবিদ্া 

শিখাইবার জন্ক অনুরোধ করিলেন । তখন রাজা 

জৈবলি বলিলেন, “এই বিষ্তা-_-এই ক্রহ্ষবিস্ঠা 
কেবল রাজারাই জানে, যজকারী ব্রাঙ্গণেরা 

কখনই ইছা! জানিতেন মা.।* যাহা, হউক, তিনি 
এ-সম্বদ্ধে যাহ! জানিতেন, তাহ! আরুণিকে শিক্ষা 

দিতে লাগিলেন। এইরূপে আমরা অনেক 
উপনিষদ হইতে জানিতে পারি যে, ঝোাস্তের 
উচ্চতন্বগুলি কেবল অরণ্যে ধ্যানলন্ধ নয়, পরস্ব 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 

ইহা সাংসারিক কার্ধে বিশেষ বাস্ত বাক্তিদের 

হারাই চিস্তিত ও প্রকাশিত । 

অতএব বেদাস্তের উচ্চতত্বগুলি দৈনন্দিন- 
জীৰনে প্রয়োগ করিতে ভীত হইবার কিছুই 
নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে মহা কর্মব্াস্ত সাংসারিক 
ব্যক্তির! যাহ! পারিয়াছিলেন, বর্তমানেও তাহ 

পারা যাইবে । পূর্ব ব্যক্তিরা ফেমন বেদান্তের 

আদর্শে জীবনগঠন করিয়া জীবনযাপন করিয়া- 
ছিলেন, বর্তমানেও তাহা করা সম্ভব। ইহা 

প্রমাণ করিবার জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ এ উচ্চ আদর্শ- 

গুলির দ্বারা জীবনগঠন করিয়া জীবনযাপন 

করিয়াছিলেন । স্বামীজী ইহা বারবার আমাদের 

ন্মরণ করাইয়া দিয় আমাদের এ আদর্শে জীবন- 
গঠন করিবার জন্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । 

আমাদের জীবন কর্মমুখর | কর্মকে বাদ দিয়! 

আমর! এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না। 

অতএব ইহারই মধ্যে থাকিয়। আমাদের বেদাস্ত- 

দর্শনের মূলতত্ব অন্গভব করিতে হুইবে। তবে ইহ 
সহজে হইবে না। 'ইহাতে কৃতকার্য হইতে অসীম 
ধৈর্যসহকারে কঠোর পরিশ্রম করিতে হুইবে। 

বে্ধোস্তের সর্বোৎকষ্ট ভাষ্য শ্রীমন্তগবদ্গীতার 
্রকষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে এই দর্শনের উপদেশ 
দিতেছেন, “তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে 

আবার শাস্তভাব। এই তত্বকে 'কর্মরহন্য' বলা 

হইয়াছে, এই অবস্থালাভই ব্দোক্কের লক্ষ্য। 

ইহা দ্বারা যেন আমর! না! বুঝিয়া থাকি যে, 
নিশ্চেষ্টভাবে থাকাই এ অবস্থা লা কর1। তাহা 

হইলে আমাদের চারিপাশের দেওয়ালগুলি মহা" 

জ্ঞানী হুইত। কিন্তু তাহ। তো হয় নাই, উহার! 
জড়পন্ধার্থ দেওয়ালই আছে, গীতাশান্্ব বলেন £ 

তুষি প্রচণ্ড কর্ম কর, কিন্ত কর্মের মধ্যে নিজেকে 

জড়াইয়া ফেলিও না। কর্মের মধ্যে ধীর শাস্ত- 

ভাবে অবস্থান কর। চিত্তচাঞ্চল্য যেন ন! ঘটে। 

চিত্তের সয়তা আনয়ন কর। এখানে হয়তো। 

কথাগ্রসঙ্গে ৭৩৫ 

প্রশ্ন উঠিতে পান্ধে ঘে, কার্ধে আকর্ষণ অন্তব না 
করিলে কিভাবে কাজ করা যাইতে পারে? 
ইহা! ভ্রান্ত প্রশ্ন। কারণ অভিজ ব্যক্তিমাত্রই 
জানেন, উত্তেজিত হুইয়! কর্ম করিলে তাস! কর্ম 
ন] হুইয়! অকর্মই হয়। যেব্যক্তি যতশাস্ত ধীর 
মে ব্যক্তি তত বেশি কাজ করিতে পারেন। 

বদয়াবেগের ভ্বারা তাড়িত হুইয়া কর্ম করিলে, 
তাহাতে বৃধ। শক্তি ক্ষয় হয়। হ্বদয়াবেগ সংযত 

করিয়া যদি আম্বরা কাজ করিতে পারি তাহা 

হইলে আমাদের দ্বার বড় কাজ হইবে _ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। বড় বড় মহাপুরুষদের দিকে 
লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তীছার৷ 

শাস্তগ্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই তীাহার। 

জগৎ্কল্যাণের জন্য প্রচুর কাজ করিতে 
পারিয়াছিলেন। 

বেদাস্তের সিদ্ধান্ত : তুমি শুদ্ধন্বতাব ও সর্বজ | 

“তত্বমসি'-_তুমিই সেই ব্রন্ধ আত্মার জন্ম নাই, 
সবত্যু নাই। আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না। 

আত্মার জন্মমৃত্যু ভাবনাটাই কুসংস্কার । এই সব 
কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার জন্য বেদান্ত মান্থষকে 

অভীঃ হইতে বলেন। বেদান্ত বলেন : নিজের 

উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। যে নিজের উপর বিশ্বাস 

স্থাপন করিতে পারে না, সেই নান্তিক। তুমি 
আত্মা । তুমি সর্বশক্তিমান । তুমি অনন্তশক্তির 

অধিকারী । তোমার কোন লিঙ্গালিঙ্গ তেদ 

নাই। স্্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, জাতিতেদ 
প্রভৃতি রূপ ভেদ তোমাতে নাই। এই একসত্ব ৰা 

অথগুতাব অন্গুতব করিতে হইবে। বেদান্ত 

আম্বাদের এই সাহুসই দেন । 

কোনরকম দুর্বলতার স্থান নাই এখানে । 

“আমি দুর্বল", "আমার দ্বারা ইহা হইবে না”, 
'জামি অপবিভ্র' এসব বল! নাস্তিকের মতে। কথা 

বলা। এইভাবে কথ! বলিতে বেদাস্ত আমাদের 

কখনও দেখান না। বেদান্ত কখনও পাপ স্বীকার 



৭৩৬ 

করেন না» ভ্রম স্বীকার করেন। এবং বলেন, 

ইহাই সর্বাপেক্ষা ভ্রম নিজেকে দুর্বল, পাপী, 
হতভাগ্য জীঁব বলা । নিজেকে দুর্বল; পাপী প্রভৃতি 
তাবিবার অর্থ হইতেছে, আরও সংসার-বন্ধন- 
শৃঙ্খলে নিজেকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করা। বোস্ 
পড়িয়া যদি উপরি-উক্ত ভ্রম নীশ করিবার সাহস 
আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত ন। হয়, তাহা হইলে 

বেদাস্ত পড়া বুথা। তাই স্বামীজী তাহার 

বৈদাস্তিক শিষ্ক শরচ্চন্দ্রকে বলিতেছেন, “বেদান্ত 
পড়ে কেবল কি হবে? 01890081 116-এ 

( কর্মজীবনে ) শুদ্ধ অদৈতবাদের সত্যতা প্রমা ণিত 
করতে হবে ।'""ঘরেশঘরে, মাঠে-ঘাটে, পর্বতে- 

প্রান্তরে এই অদবৈতবাদের দি মাদ তুলতে 
হবে! 

একত্ব বা অখণ্ভাব-ব্দোস্তের মূল কথা। 

ইহা আমাদের সদালর্বদা মনে রাখিতে হইবে। 

আম্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় বস্ত নাই। নিষ্ন- 

তম পণ্ড হইতে উচ্চতম মান্থম পর্যন্ত পারমাধিক 

দিক হইতে কোন প্রভেদ নাই--সেই একই সত্ব 

বিরাজিত। নিম্'তম পশু ও উচ্চতম মাজষের মধ্যে 

প্রতেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে । অতএব 
কাহারও প্রতি হিংসা করার অর্থ হইল নিজেকে 

নিজে হিংসা কর] । ৃ 

এই অখগ্ডভাব অন্নধাবন করিয়া মাছুষ যদি 

দৈনন্দিন কার্ধগুলি করে, তাহা হইলে সমাজ হইতে 

বিভেদ চলিয়া যাইবে । ধর্মের নামে, রাজনীতির 

নামে, শিক্ষার নামে যে হানাহানি সমাজে অর্ক 

দেখ! যাইতেছে তাহার অবসান এবং ভ্রাতৃভাবের 

অভ্যুদয় হইবে । 

_ ব্দোন্তের এই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে 

গিয়া যর্দি কেহ অরুতকার্ধ হন, তাহাতে ছুঃখ 

পাই্বার কিছু নাই। কারণ তিনি এক মহান্. 

আদর্শের ধার! জীবনগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
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চেষ্টা না করার চাহিয়া চেষ্টা করা অনেক 
গৌরবের । আর ধাহারা অল্পমাত্রও কতকার্ধ 

হইয়াছেন, তাহারা অকৃতকার্ধ ব্যক্তিদের কখনও 

স্বণা করিবেন না ।. কারণ ত্বণ! বা নিন্দার দ্বার! 

কাহাকেও উন্নত করা যায় না। অতএব সদী- 
সর্বদা উৎসাহ দিবেন অকুতকার্ধ ব্যক্তিদের । 
কালে তাহারাও পারিবে । তাহাদেরও মধ্যে সেই 

অনস্তশক্তি রহিয়াছে। 

আত্মবিশান মানুষকে সর্বাধিক কল্যাণসাধন 

করে। আত্মবিশ্বাসের সহিত এই সংসারবন্ধন 

হইতে যুক্ত হইবার পথ আমাদের করিয়া লইতেই 

হইবে। ছুর্বল হইলে চলিবে না। এপথে 

দুর্বলতার স্থান নাই। হাজার বার পরাজয় 

হইলেও বিশ্বাম রাখিতে হইবে বেদান্তের 
উচ্চতম সত্য--আত্মজ্ঞান লাভ কর। আমাদের 

পক্ষে সম্ভব । আমাদের ছারাই. সাংদারিক সকল 

বদ্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব। 

প্রথমে আমাদের শুনিতে হইবে আত্মার 

কথা। আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ..* ।” দ্রিবা- 

রাত্র শুনিতে হইবে-আমি সেই আত্মা। 
বারংবার “আমি সেই আত্মা বলিতে হইবে । 

ষতক্ষণ না আমার প্রতি রক্তবিন্তৃতে, প্রতি 

শিরায় ও-ধমনীতে স্পন্দিত হইয়া উহা! আমার 

মজ্জাগত হইতেছে, ততক্ষণ উহা! বলিতে হইবে। 
আমার সমুদয়-দেহটি এ আদর্শে পরিপূর্ণ করিতে 
হইবে । আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, 

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্ম! 

 দিবারাত্র: এই চিন্তা করিতে করিতে আমার 
হদয়ে উহা গীধিয়া যাইবে । এভাবে ধ্যান 

করিতে ককিতে-_ উহ! হইতে পরে কর্ধ আমিবে। 
এভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে হাত আপন। হইতে এ 
আদর্শে কাজ .করিবে। তখন. এই উচ্চ চিন্তা- 

শক্তির প্রভাবে 'ক্মামাদের সমুদ্ধয় কার্য দেব- 

ভাবাপন্ন হুইবে। ধাহার। ধৈনর্গিনজীবনে 
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বেদান্তের আদর্শ প্রয়োগ করিতে চাহেন, 
তাহাদের উহ! প্রথম শিক্ষা-_সাধন। 

দ্বিতীয় সাধন--মনন। বিচার করিতে 

হইবে-_জগতে কোন্টি সৎ আর কোন্টি অসৎ। 
যাহাতে একত্ব আনয়ন করে, যাহাতে | মিলন 

ঘটায় তাহাই সত্য। . যাহাতে বহুত্বের ভাৰ 

আনয়ন করে তাহাই অসত্য । প্রেমের মাধ্যমেই 

একত্ব, সবার মধ্যে মিলন ঘটায় । প্রেমই একমাস 

সতা। অতএব আমার্দের প্রেমের বাহু সর্বত্র 

প্রসারিত করিতে হইবে । এই প্রেম আমাদের 

স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৭৩৭ 

মধ্যে যত প্রকাপিত হইবে, উত্তরোত্তর ততই 

আমর! একন্ব অনুভব করিব। জীবন হইতে 

সমুদয় পাপচিস্তা দুর করিয়। সর্বভূতের প্রতি 
আমাদের এ প্রেম নিবেদন করিতে হইবে। 

ইহার পরের সাধন, নিদিধ্যাসন--ধ্যান । ধ্যানের 

দ্বারাই তত্ব বসন্ত লাভ হয়। 
বাস্তবজীবনে আমর! যদি উপরি-উক্ততাৰে 

সাধনা করি, তাহা হইলে বেদাস্তের ন্ু-উচ্চ 

_ আদর্শগুলি আমাদের জীবনে অবস্থাই প্রকাশিত 

হৃইবে-_ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ প্রাপক £ শ্রীগ্রমদাদাস মিত্র ] 
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পৃজনীয় শ্রীমহাশয়ের চরণে সহত্র সহত্র প্রণাম__ 
কল্য বেল! ছিগ্রহরের সময় জর আসিয়াছে--এমন সময়ে আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ 

শাস্তি লাভ করিলাম । জরের কিছু লাঘব নাই। অবিরাম ভোগ হইতেছে । প্রীহাও বিলক্ষণ 

অন্গুতব হুইতেছে, এ 10105728 নয় । অন্য ৫ দিন হইয়াছে, "এখনও কোন ওবধ সেবন হয় 
নাই। পথ্যের মধ্যে কেবল কিছু ছুধ সাগড দিতেছি । দেখি. পান” দেবতা কত দিন থাকেন। 
আমার ধন্ত ভাগা। ইনি বন্ৃকাল পরে এদাসের প্রতি দয়! করিয়াছেন। মধ্যে ২ দিন সতীশ 

বাবুর বাড়ীতে ছিলাম ।. কল্য সন্ধ্যার দময় গগনবাবুর বাড়ীতে আসিয়াছি। 

সতীশ বাবু বৈস্তক শাস্ত্র জানেন। কিন্তু আমার জন্য এখনও কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করেন নাই। কয় দিন ম্বভাবের উপর নির্ভর করিয়! দেখা গেল। বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য 
হওয়া বড়ই কঠিন বোধ হইতেছে । শ্রীপাওহারী বাবার দর্শনে এক দিন মাআ গিয়াছিলাম। 
আমাকে যে 'পানুন” দেবত। পাইয়াছেন তাহা তিনি জানেন। তাহার আশ্রমের নিকটস্থ যে 
খামের কথা লিখিয়াছেন এক রান্ত্রি ামি-তথাঞ: ছিলাম্। এ অবস্থায় থাকিবার উপযুক্ত স্থান 

নেথায় নাই। 

এখানে গ্রীক্ম সর্বত্রই বোধ হইতেছে--জোষ্ঠ মাসের এ দারুণ.রৌন্রে পৃথিবী অগ্নিষয় বোধ 

হইতেছে । অতিশয় শীতল, স্থান এখানে, দুর্বঘত। আমার সর্ব 'লোৌমকৃপ দিয়া অন্ধি ছুটিতেছে। 
এ লকলই শরীরের গ্রারধ ও পানছন দেবজার অনুগ্রহ । দাদকে *বা়ীনাধ ডাকিতেছেন। নাঃ 

চরণতলে দাসের সদ থাকিতে মন। ৃ 
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আপনার সতসঙ্গ এ জালের ভাগ্যে কৰে হইবে? আপনি লদাই আশীর্বাদ করুন ফেন 
আপনার মত সরল তক্তি আমি পাই। আপনার কথা মনে হইলে আমার মনে এক বিমল 

স্থখের অন্ুতব হয়, তাহা আর কি বলিব? আপনি যথার্থই ভাগ্যবান কারণ আপনি সদাই 
প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে রাখিতেছেন। আনীর্ববাদ করিতে তুলিবেন না । ষেন মৃত্যুকালে স্মরন মুত্ব। 

কলেবরম্ হয় । 

শ্রনরেন্্রনাথ স্বামীর ব্যস্ত ও বিকল চিত্ত হইবার কারণ কি? সবিশেষ লিখিবেন। তিনি 
বান্ত হইলে আমিও যেন ব্যন্ত হই। শুনিয়াছি আমাদের ন্থরেশবাবু নাকি বড় পঁড়িত আছেন। 
আপনি লিখিয়াছেন স্বামী শ্রীগুরুদেবের ম্মরণার্থে একটি মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন, 
উহ আমাদের সকলেরই ইচ্ছা । এই বিষয়ে তিনি লিগ না হইলেও কেবল ইচ্ছাতেই কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইবে। হওয়া অতি আবশ্তক। যখন তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন শীত ই কার্যে পরিণত হুইবে। 

সঙ্গ্যাসীর কোন বিষয়ে ইচ্ছা! নাই। যগ্তপি তীহার কোন সৎ সংকল্প উদয় হয়-_ত 'তৎক্ষণাৎ তাহা 

পূর্ণ হইবে। বালকের চপলতা৷ ক্ষম! করিবেন । আর এ উদ্দেশ্তটে আমাদের সকলের উৎদাহিত 
হওয়া কর্তব্য । কিমধিকম্ ইতি । | 

শরীর বড়ই ছুর্বল--বেঙী লিখিতে পারিলাম না। কোন পত্র আদিলে এখানে রওনা 
করিবেন [ পাঠাইয়া! দিবেন 1। শীগ্ত পত্র দিবেন। আপনাদের শ্রীচরণে দাসের অনংখ্য প্রণাম 
জানিবেন। 

| দাস গজাখর 
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গাজীপুর 
পৃজনীয় মহাশয়ের চরণে প্রণাম__ 2-6-1890 

আপনার প্রেরিত পত্র ও ৫. টাকার মমি অর্ডার পাইয়াছি। এই টাকার কোন আবশ্তক 

ছিল না। ৫ দিন হুইতে অবিচ্ছেদদে জর ভোগ হুইতেছে-_রেষিটেপ্ট-ফিভার হইয়াছে। বড় 
খারাপ হইয়া দীড়া্য়াছে। ডাক্তারি চিকিৎসা! হইতেছে । এক জরি, বড়ই দুর্বল |... 
পত্র লিথিতে অক্ষম । মঠস্থিত স্বামীগণ আমার এ রোগের কথ! কিছু অবগত নহেন। 

দাস গজাখর 
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পরজীগষেষ শরণম্ 
২১ গা | মঙ্গলবার । 

পরম পা মহাশয়ের চয়ণে প্রণাম . 
রেমিটেপ্ট ফিতার হুইয়াছে। ক্িরিনিরজিনক কলা এখানকার /881990 

90186০18 হারাপবাবু দেখিতে আসিগ্াছিলেন। তাহার উধহ লেবন করিতেছি কিঞ্চি 

[১133100 হওয়ায় আগ 01101১খাইগাছি। পবা কেবল ছুধ নাগ খাইতছি। হারাণগাবু 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] স্বাধ্ী জখণ্ডানঙ্গের জপ্রকাশিত্ত পত্রে ৭৩৯ 

01)691 পরীক্ষ। করিয়া 3:0109018 আছে বলিলেন । এখানে বেদানা ন! পাওয়ায় আপনাকে 

লিখিতেছি। যদি কাশীতে আপনি ২/১ টি বেদান! পারেন--তাছা। হইলে পাঠাইবেন। অধিক 
আর কি লিখিব। ইতি 

দাস শীঙ্গাথর 

[৪) 
জ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি 

স/৫-৬-৯০ 

পরম পৃজনীয় মহাশয়ের চরণে সহম্র প্রণাম-__ 
মহাশয়, আমি এক্ষণে কিঞ্চিৎ ভাল আছি। ২ দিন .পূর্বে অবিরাম জর ভোগ 

হইতেছিল-_অবিচ্ছেদে | হারাঁণবাবুর ২ দাগ উধধে, সে ছাড়িয়াছে। ২ দিন" কেবল 091716 

চলিতেছে । পথ্য ছুধ সাগ্ড। আর কোন পথ্য এখনও পাই নাই। আজ অল্প ক্ষধাও বোধ 
হইতেছে । আজও (81017) ছাড়িব না । তাহার পর পথ্য পাইলে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া শীস্ত 
এখান হইতে যাইব। 

সন্ন্যাসীর ধর্ম বড় সুক্ম-_“ক্ষুরস্য ধার] নিশি ছুরত্যয়া”- অর্থাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে এ 
অবস্থায় অধিক থাকিতে ভালবামি না । ূ 

বিশ্বনাথের কাছে দাসের প্রার্থন। যেন সদ্দাই তিনি আপনার ভিতর দিয়! উপদেশ দিবেন। 

আর আপনার শুভ কাহিনী যেন দাই স্তনান। কিমধিকমিতি। ইতিপূর্বে ছুই পোস্ট কার্ড 
পাইয়াছিলাম। 

দাস গজাধর 

| ৫ ] 

ভীত্রীগুরুমেষ শরলম্ 

গাজীপুর 

৫1৬৯৩ 

পৃজনীয় শ্রীযুক্ত মহাশয়ের চরণে প্রণাম 
এইমাত্র আপনার একখানি পত্ত্র পাইলাম । আপনাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। 

তজ্জগ্ ক্ষমা করিবেন । পত্রের মধ্যে রসিদ পাইলাম । আনিতে কাল লোক পাঠাইব। গত কল্য 

বেল! ১*টার সময় এখানে এক 1866 তার+ শ্রীনরেক্জ স্বাতী পাঠাইয়াছিলেন। তার, এখান 

ইইতেও যায়। অন্থখ পূর্বে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে । অস্ত পথ্য ভাত খাইয়াছি। 001210৩ 

খাওয়াও বদ্ধ করিয়াছি । এখনও অত্যন্ত দুর্বল. এক্ষণে একদিন পাঁগুহারী বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গ 

হইয়। শীস্রই স্বস্থানে প্রস্থান করিব। এখনও চাঙ্গ। আছি। 

দাস গঙ্গাথর 



৷ তায় বিশ্বলয় ্ . 

[ অষ্টাবন্র সংহিতার পঞ্চম প্রকরণ হইতে 1 

স্বামী শ্রহ্ধানচ্দ 

“উদ্বোধন' পাঁর়কার ভূতপব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকা র:স্যান্তামেণ্টো 

| যেধাস্তবেন্দের অধ্যক্ষ । 

সঙ্গ তব নহে কিছু সহ 
চিরশুদ্ধ ত্যাগ কি করিবে? 

আত্মসত্যে সংসার তে! নাই 
_ এই জ্ঞানে বন্ধন ঘুচিবে | ৫1১ 

 তোম। হতে উঠিছে ভুবন . 
সিন্ধু বুকে বুদ্ধ সমান 

অন্তরাত্মা জানি সর্ব মূল 
লয় হোক্ যত মিথ্যা! ভান । ৫1২ 

বস্তহীন এ বিশ্ব নিশ্চয় 
সুনির্ল আত্মসত্য মাঝে 

রজ্ছু্ম সম হোক্ লয় । ৫1৩ 
পূর্ণ তুমি সম সুখ হঃখে 

এক্ তুমি আশা নিরাশায় 
পারে! যদি সাধিতে এভাব 

জন্ম মৃত্যু ছন্ঘ ঘুচে বায়। ৫18 

ন. তে সঙ্গোহস্তি কেনাপি কিম্ শুদ্বস্তযক্ত,মিচ্ছসি | 
সঙ্ঘাতবিলয়ং কুর্বন্নেবমেব লয়ং ব্রন্ধ ॥৫1১ 
উদ্দেতি তরতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদ: 
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং 'ব্রজ 1৫1২ 
প্রত্যক্ষমপ্যবস্তত্বা দবিশ্বং নাস্ক্যমলে ত্বয়ি। 
রজ্জুসর্প ইব বাক্তমেবমেব লয়ং বভ্রজ ৫1৩. 

সমছুঃখন্থখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্ঠয়ো; সম; । 
সমজীবিতমৃত্যুঃ সন্গেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৫1৪. 



সুভাষচজ্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্তরীশস্বরীপ্রসাদ বস্থু 
| শ্রাবণ, ১৩৯২ সংখ্যার পর ] 

হুগলী জেল! ছাত্র সম্মেলনে স্ৃভাষচন্ত্র তার 

'জীবনবেদ" খুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন । এই 
রচনায় তিনি ব্যক্তির আদর্শ ও জাতির আদর্শ__ 

উভয়কে উপস্থিত করে দেখাতে চাঁন-_-একে 

অপরের পরিপূরক । জাতীয় আদর্শে তিনি 

বিশ্বাসী, আদর্শ না থাকলে জাতির জীবন 
অর্থহীন, সেই আদর্শের বিকাশের সাধন! জাতি 

বহু ব্পর ধরে করে যায়। আদর্শকে উপস্থিত 

করার কালে স্থৃভাষচন্ত্র ভ্রাস্ত গুরুদের সম্বন্ধে 
সাবধান করেছেন । তারপরে তিনি যে আদর্শ 

গুরুর কথ! বলেছেন_-তিনি স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং তাঁর অন্বর্তী চিত্তরঞ্জন প্রমুখ । 

ভারতীয় জাতির একালের আদর্শ সাধনার 

স্ত্রপাতে বুহৎ পুরুষ রামমোহনের কথ! তিনি 
এই রচমাতে তুলেছিলেন। ধর্মের কুসংস্কার- 
বর্জন, বেদান্ত-সত্যের দ্বারা জাতির মধ্যে এক্য- 
বিধান, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে 

চিন্তার জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের 

মহৎ ভূমিকাকে তিনি ম্মরণ করেছেন। সমাজ- 
সংস্কারে কেশবচন্ত্র সেনের উৎমাহের কথাও 

বলেছেন। আর এই সকল প্রবাহের সঙ্গম 

দেখেছেন বিবেকানন্দ । 

স্বামীজীর ভূমিক! প্রসঙ্গে প্রথমে এনেছেন 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথ £ 

“১৫ ব্খমর পূর্বে যে আদর্শ বাংলার ছাত্র- 
সমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে 

তরুণ বাঙালী যড়্রিপু জয় করিয়া, স্বার্থপরতা 

ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হ্ইয়৷ 
আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ জীবন লাতের জ্ 

বদ্ধপরিকর হইত। লমাজ ও জাতিগঠনের মূল- 

ব্যক্তিত্ব বিকাশ । তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা 
বলিতেন-_1091) 1009101116 19 10 10158400--- 

খাটি মান্য তৈরী করাই আমার জীবনের 
উদ্দেস্ঠ |” 

কথাগুলি লেখার সময়ে অন্ঠান্তের সঙ্গে বিশেষ- 

ভাবে মিজের কৈশোর-যৌবনের কথাই স্তুভাষচন্ত্র 

বলতে চেয়েছিলেন । তারপরে এখানেও বললেন 

_রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধমীয় সমন্বয়-সাধনাই 

রাজনৈতিক জাতীয়তা সম্ভব করেছে : 
“কিন্ত ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর 

দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে 

ভুলিয়। যান নাই। কর্মবিহীন মন্গ্যাসে অথব৷ 

পুরুষকারহীন অদৃষ্টবার্দে তিনি বিশ্বাম করিতেন 
না। [ মাত্র ৬ মাস আগে, যুবসন্মেলনে নবরম্তী 

ও পপ্ডিচেরী ভাবধারাকে তার আক্রমণ ন্মর্তব্য ]। 

রামকৃষ্ণ পরমহুংস নিজের জীবনের, 
সাধনার ভিতর দিয্ব! সর্বধর্মের যে সমন্বয় 
করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই 
স্বামীজীর জীননের মূলমন্ত্র ছিল এবং 
তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার 
মুল ভিত্তি। এই সর্বধর্মসমন্থয় ও সকল 
মতসহিষুণতার প্রতিষ্ঠা না হইলে, 
আমাদের এই বৈচিত্র্যপুর্ণ দেশে 
জাতীম্বন্ভীর সৌধ নিষিত হইসে 
পারত ন1।% 

ভারতীয় জাগরণ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের, 

সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্বিক পটভূমিকা নম্বন্ধে ধার! 
সন্ধান করবেন তাদের কাছে ভারতের প্রধান 
বিপ্লবী নেতা ও স্বাধীনতালাভের পক্ষে প্রধান্ 

শক্তি বলে কথিত স্থৃভাষচন্দ্রের এই উক্তি অব্শ্বই 
দিগর্শকের কাজ করবে। | 



৭,৪8২ 

একই প্রসঙ্গে হুভাষচন্ত্র আরও বলেছেন £ 

"স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়া খাটি মান্য হইতে বলেন, এবং 

অপরদিকে সর্বধর্মসমন্থয় প্রচার ছার! ভারতের 

জীতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহন 

রায় মনে করিয়াছিলেন যে, সাকারবাদ খণ্ডন 
করিয়া, বেদাস্তের নিরাকারবাদ প্রচার করিয়া 

তিনি জাতিকে একটি সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর 

দাড় করাইতে পাবিবেন। ব্রাক্ষমমাজও সেই 

পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন 

আরও দূরে সরিয়া গেল। তারপর বিশিষ্টা- 
দ্বৈতমূলক বা ছ্বৈতাত্বৈতবাদমূলক সত্য প্রচারের 
দ্বারা এবং সকল মতসহিষ্ণতার শিক্ষা দিয়া 
রামরু্* ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাস্থৃত্রে 
গাঁধিবার চেষ্টা করিলেন ।” 

এই রচনায় বিবেকানন্দের আর একটি দিক 

--তীর প্রবল স্বাধীনতাচেতনার কথা ও স্থৃভাষচন্্ 

বিশেষভাবে বলেছেন-ফে স্বাধীনত। আংশিক 

নয়-_সর্বাঙ্গীণ : 

“রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের 

ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্জা ক্রমশ 

গ্রকটিত হইয়া আসিতেছে । উনবিংশ শতাববীতে 

এই আকাঙ্ষা। চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে 

দেখা দিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ত্রীয় ক্ষেত্রে তখনও 

দেখা দেয় নাই--কারণ তখনও ভারতবাসী 

পরাধীনতার মোহনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে 
করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারতবিজয় একটা 
দৈব ঘটনা ব| ৫1106 ৫1506056102. উনবিংশ 

শতার্ীর 'শেষদিকে- এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 

স্বাধীনতার অথণ্ড পের আভাস রামকৃষণ- 

বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায় । 71680010, 

(660910 59 0105 50208 ০? 1199 9০1 _-এই 

বানী যখন হ্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ 
করিয়া নির্গত হয়, তখন সমগ্র দেশবাশীকে মুগ্ধ ও 

উদ্বোধন 

' উক্নত্তপ্রায় করিয়া তোলে। 

1 ৮৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

তাহার সাধনার 
ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথ! ও 

বন্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্যই বাহির 
হইয়াছিল।” [ ২১৬৬-৬৮ ] 

বিবেকানন্দের স্বাধীনতা-ভাবনার উত্তরাধি- 

কারিরূপে স্থভাষচন্দ্র এই রটনায় অরবিষ্দ, গান্ধা 

ও চিত্তরঞ্জনকে উপস্থিত করেছেন। অরবিন্দ__ 

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রবক্তা ; গান্ধী__জনগণের জন্য 
স্বরাজের আকাজ্জী ; চিত্তরঞ্জন-_সেই .জনগণের 

স্বরাজের জন্য প্রবলতম দাবিদার-_-এই কথাই 

স্থভাষচন্ত্র বলেছেন । অরবিন্দ সম্বন্ধে স্ভাষ- 
চন্দ্রের বক্তব্য পূর্ণ শ্বাধীনতার দাবি প্রসঙ্গেই 
সমাণ্ড (অর্থাৎ স্বদেশী যুগের পরবতী অরবিন্দের 
কথা উত্থাপন করেননি ); গান্ধী সম্বন্ধে মন্তব্য 

দায়সারা ; কিন্তু চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে বক্তব্য অধিক 

বিস্তারিত ও আবেগপূর্ণ । চিত্তরঞজনের মধ্যে যে, 

স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ” দেখা। গিয়েছিল, তার 

ভাবগত আধর্শ রামরুষ্জ-বিবেকানন্দের “এক” ও 

“বছ*-র সমন্বয়ের মধ্যেই ছিল, একথ| তিনি 
জানিয়েছেন; সেইসঙ্গে “পরিপূর্ণ অখণ্ড মুক্তি” 

বলতে কেবল যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, তা 
যে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাও বিশদ 

করেছেন। রচনাশেষে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের 

অন্গসরণে ছাত্রদের আহ্বান করে বলেছেন : 

“সামাবাদ ও স্বাধীনতামন্ত্র প্রচার করিবার 

জন্য তোমর গ্রামে-গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে৷ 
স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে 

সকলেই পাগল হইয়া! উঠিবে। "নিজের অন্তরে 
এই আলোক জালো-_সেই দীপ হস্তে লইয়। 

দেশবাসীর দ্বারবতাঁ হও ;***চাবার পর্ণকুটিরে, 

মজুরদ্দের আবর্জনাপূর্ণ ভগ্নগৃহে ।".আর যাও 
মাতৃজাতির সমীপে । ধাহার] শক্তিরূপিণী অথচ 

সমাজের চাপে আজ হইয়াছেন 'অবলা'_ 
তাহাদের জাগা ও ।” 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 
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ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
রামরুষ-বিবেকানন্দের ভূমিকা! সম্বন্ধে স্থতাষচক্ত্রের 
মূল বক্তব্য-প্রকাশক রংপুর ও হুগলী-ভাষণের 
মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্ভাষচন্ত্র অন্য নানা- 

স্থানে নানাভাবে বলেছেন দেখ! যায় । সেগুলির 

উল্লেখ সংক্ষেপে করব। 

(ক) “ম্বাধীনত। আত্মার সঙ্গীত.” 
স্বামীজীর এই কথাটি স্থভাষচন্ত্র উদ্ধৃত 

করেছেন মহারাষ্র প্রার্দেশিক সন্মেলনে প্রদত্ত 
ভাষণে) ৩. ৫. ১৯২৮: 

_ “ফুসফুসের জন্য যেমন অক্সিজেন অপরিহার্য 

তেমনি অপরিহার্য মানুষের আত্মার স্বাধীনতা । 

স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিয়াছিলেন-_-্বাধীনতা 
আত্মার সঙ্গীত।' স্বাধীনতাই অমৃত- ৃত্যুর 
এপারে প্রকৃত অসুতন্থধ! 1৮ [১১৪৪] 

যশোহর জেল। রাষ্ নৈতিক সম্মেলনে, ১২, ৭. 
১৪৯৩১ 1 

“শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, উপলব্ধিতে ও] 

উদ্তিতে ] ভারতীয় জাতীয়ত্বের নিরাপদ ভিত 

গড়িয়া উঠিলে দ্বামী বিবেকানদ আবির্ভূত হইয়া 
জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়া 

ধিলেন। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ষে, 

একমাত্র ম্বাধীনতার আলো ভারতীয় জীবনকে 

উদ্ভাসিত করিতে পারে। তাহার বন্তৃতাবলী, 

কবিতা ও রচনার মধ্য দিয়া তিনি ঘোষণ। 

করিলেন; 'ম্বাধীনতাই আত্মার সঙ্গীত। 

নিঃসংশয়ে বল! যায়, বিবেকানন্দ আত্তিক স্বাধীন- 

তার কথাই বলিয়াছিলেন [ একথ৷ সম্পূর্ণ সত্য 

নয়, তিনি অন্যবিধ ত্বাধীনতার কথাও বলেছেন 7, 

কিন্তু ইহাও তর্কাতীত যে, আত্মার জাগরণে 

জীবনের প্রতিটি স্তরে জাগরণের প্রকাশ ব্যক্ত, 

হইয়া ওঠে। একটি স্বাস্্যপম্পন্ন মানুষের প্রতিটি 

স্থতাষচন্ত্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ ৭৪৩ 

অঙ্গ-প্রতাঙ্গে প্রাণের আতা বিচ্ছ্রিত হুইয়! 
থাকে ।--স্বাধীনতার জন্ত আকাজ্ষা জাতির 

জীবনে দৃঢমূল হইলে, তাহা জীবনের সকল স্তরে 
সঞ্চারিত হইয়! যায়|” [. ৩১৩১ ] 

| এর পরে স্তভাষচন্ত্র পূর্ববৎ বলেছেন, 
অরবিন্দ বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণীকে বাস্ট্রীয 

ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণারপে উপস্থিত 

করেছিলেন 1 
মাতৃভূমির প্রতি স্বামীজীর অমেয় ভালবাসার 

কথা ভ্বানাতে স্থভাষচন্র বারবার ভগিনী নিবে- 
দিতার রচনাংশ ব্যবহার করতেন। 

দিলীপকুমীর লিখেছেন £ 
শ্থভাষ [ বলল ]-".আমি যদি তার কাছে 

শিখে থাকি তবে সে তার এই দেশপ্রেম ।'"" 

শোনো, নিবেদিতা কী বলেছেন তার মহান্ 
হ্বদয়ের সম্বন্ধে: [0065 ৪3 006 00108, 

1)099৬6:) ৫961) 11) 017৩ 1$1851615 179001৩, 

0096 106 17100951£ 106$91 1000৬ 1)09৬ (০ 

৪৫)050, [1709 ৪3 105 10৩ 01113 ০০৪/ 

810 1019 16881760618 ০01 1161 800611116, 

01010080001 01)69৩ 6219 10) 11101) [98৬ 

1117) 91095 ৫2119, 016 (1)088170 ০1 11018 

25 (0 10110 1106 11৩ ৪11 16 015801990., এই 

বলে স্থৃভাষ ধরা গলায় পড়ে চলল প্রায় পনর 

মিনিট । ওর কাছে বইটি [0৩ 11896: ৪৪ 

[99 নি) ] নিয়ে আমি ছুদিনে ছিনে-রাতে 

পড়ে শেষ করি। এর সুফল হুল এইটুকু যে, 
স্বামীজীর বাণীর আলোয় যেন স্ভাষকে এক 

নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলাম ।” [ স্বতিচারণ, 
পৃঃ ৩২৭ ] 

সিওনি জেল ( মধ্যগ্রদেশ ) থেকে 'মরাঠ1 

কাগজের সম্পাদককে লেখা, ৬, ৫, ১৯৩২। 

রচনায় : ্ 

“ভগিনী নিবেদিতা তার “106 11986 ৪৪ 



৭8৪ 

1 ৪৪% 1177, পুস্তকে বলেছেন, "৩ 06০7 
011119 200181101) 3 1115 1$01156118109,% 

[ বিশ্ববিবেক, পৃঃ ১৮৫] 

'ভারতপথিক" গ্রন্থে | 

ূ পৃস্বামীজীর] মানবদেবার মধ্যে ্বদেশসেবাও 

অবশ্থ স্বীকৃত হয়েছিল-_-কেননা তার জীবনচরিত- 
লেখিক! ও প্রধানা শিশ্কা ভগিনী নিবেদিতা 
বলেছেন--তাঁর আরাধ্যা দেবী ছিল তার মাতৃ- 

ভূমি। মাতৃভূমির এমন কোনো! ছুঃখ ছিল না 

যা তীর কে প্রতিধ্বনিত হত না।১ স্বামীজী 
তার এক আবেগপুর্ণ রচনায় বলেছেন, “সদর্পে 
বলো-_দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ক্রাঙ্গণ 

ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই'।” 

(খ) "মাধ ঠতরীই আমার জীবনের 
উদ্দেশ্য “*.” | 

বিবেকানন্দের কথা বলেছেন অথচ তীর 
মানুষ তৈরির ব্রতের কথা বলেননি-_স্থৃভাষচন্দ্রের 

এমম কোনও লেখা প্রায় আছে কিন! সন্দেহ । 
এবিষয়ে উল্লেখ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন যেহেতু 
তার নিজের চরিত্রগঞঠন বিবেকাননের আদর্শে ই 

হয়েছিল--এবং তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন, স্বাধী- 

নতা-সংগ্রামে যেখানে ছুঃখ-দারিত্র্-নির্ধাতন 
ও মৃত্যুই উদ্ভত- সেখানে চরিত্র ছাড়। অগ্রসর 

হওয়! যাবে মা। স্ভাষচন্দ্রের অশ্থুভূতি-রোমাঞ্চিত 

ভাষা আমাদের ম্মরণ হয়ই : “নিজের জীবন পূর্ণ- 
রূপে বিকশিত করিয়া ভারতমাতার পদান্থুজে 
অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব, এবং এই আত্যস্তিক 

উৎপর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব 
_এই আদর্শের দ্বারা আমি অন্্প্রাণিত হইয়া- 

ছিলাম ।” এই আদর্শ যেহেতু শ্বামী বিবেকানন্দের 
কাছ. থেকে তিনি পেয়েছিলেন, তাই বারবার 

্বামীজী-কথিত চরিক্গঠন ও মান্য তৈরির 

কর্থা উত্ধাপন করেছেন আর এই চরিক্র 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্--১১শ সংখ্যা 

নির্মাণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখলে তীর ব্দেনার 

শেষ থাকত ন। “দলাদলির হোক অবসান* 

নামক রচনায় তিনি বলেছিলেন : “আজকাল 

জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়! তরুণ সমাজের 

মধ্যে এক প্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়ত। যেন 

প্রবেশ করিয়াছে ।."'আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, 

তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের 

খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণনমাজের 
মধ্যে এ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই! তার 

পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে 

অঙ্গীলতাপুর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে । 

একথা কি সত্য ? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহ 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মন্ুস্যসমাজ যেরূপ 

সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তন্রপ 
গড়িয়া ওঠে। চরিত্রগঠনের জন্য “রামকৃম্৫-বিবেকা- 

নন্দ সাহিত্য” অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কর্ন 

করিতে পারি ন1।” [ বিশ্ববিবেক", পৃঃ ১৯২] 

“মানুষ তৈরী” ব্যাপারটি ক্ৃভাষচন্দ্রের 

চিন্তাকে সর্বদাই অধিকার করে থাকত । তিনি 
সুম্পষ্টভাঁবে বলেছেন, বিদেশ থেকে 'ইজম্; 

আমদানী করলেই দেশের উন্নতি হবে না; 

এমনকি স্বদেশীয় ইজম্ককে লালন করলেও তা 

ঘটবে না৷ । আরও বলেছেন, উচ্চাঙ্গের সামাজিক, 

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছুটা 
অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করলেও, আদর্শের উদ্দীপ- 

নাই মানুষ স্্ করতে সমর্থ। “আমরা অন্ভভব 

করিতে আরন্ত করিয়াছি যে, কোনো৷ মতবাদই 

আমাদের বাঁচাতে পারে না__যি-না৷ আমাদের 
মধ্য হইতে আরও যোগ্য মানুষের উদ্ভব ঘটাইতে 
পারি ।” উচ্চতর মাছুষের প্রয়োজনে এদেশ গুরু 

বা অবতারদের মন্ধান করেছে) এবং ইউরোপের 
নীট্শে অতিম্ানবের কল্পনাও করেছেন। [৩১০০] 
অরবিন্দ নীটশৈর অন্থরূপ কঙ্পনাকারী। ' প্লেটোর 

অতিমানবের কথাও স্থভীষচন্রের স্মরণে ছিল। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 

[১২৩৫ ]কিস্তু তিনি বাস্তব জীবনের জন্ত 
বিবেকানন্দের মান্য তৈরির পরিকল্পনাকেই গ্রহণ 
করেছেন। এবং নানা্দিক থেকে সেই মান্ষের 
আকাঙ্জিত রূপ লক্ষ্য করতে চেয়েছেন £ 

“ম্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "মান্য তৈরী 
আমার ব্রত। যখন একদল সত্যিকারের মানুষ 
তৈরী হুইবে তখন স্বামীজীর মিশন এবং লক্ষ্য 
রূপায়িত হইবে ।” [১1২৩৫ ] 

নিছক মতবাদে কিছু হয় না-_মন্চরি ত্র 
গঠিত না হলে-_সেই প্রসঙ্গ : 

“অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা 
তরুণসমাজকে জার্গীইতে হইলে রাষ্ট্র বা মমাজ 
সম্পকীঁয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ 
বা রাষ্ট্রের আদর্শ কী হওয়। উচিত-_এ বিষয়ে 
আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ বা ইজম্ প্রচলিত 
আছে ।'*'এক-একটি ইজম্-এর গোঁড়া ভক্তরা মনে 
করে যে, এ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল 
দুখ দুর হইবে । আজকাল তাই কোনো-কোনো! 
ইজম্-এর লড়াই খুব ঘনাইয় উঠিয়াছে। আমার 
নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনো! ইজম্ বা 
মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে 
না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মন্প্যো চিত চরিত্রবল লাভ 
না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই 
বলিতেন-_108]) 181006 13 190 120198100-- 
মাহষ তৈরী করা আমার জীবনের উদ্দেশ্ঠ। 
জাতিগঠনের এবং ইজম্-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি খাটি 
মাহ । খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের . 
প্রধান উদ্দেশ্য ।* [২৩১] 

দেবার সঙ্গে, আত্মবোধের লঙ্গে, মানুষ তৈরির 
সাধনা কিভাবে যুক্ত সেই প্রসঙ্গ : 

“সেবার উদ্দেশ্ট লোককে "মানুষ" করে 

তোলা । যতর্দিন না নিজেরা মানুষ হচ্ছি, তত- 
দিন কিশ্কিরে লোঁককে মান্য করব 1...যে দেশে 
এককালে খানষ জন্মেছিল দে দেশ আবার বড় 

হৃতাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন ৭8৫ 

হতে পারে । ম্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, “জাতির 

মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধ। ফিরিয়ে আনো 1৮." 

আজ আমর! আবার মান্য হবার চেষ্টা করছি। 

আত্মবিশ্বী আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে-- 
নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস আনতে হবে। ধারের 

গৌরবে আমর! আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের 

জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই যে, স্বামী 

বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ 

সকলেই জীবনের গোড়া থেকে এমনি আত্মবিশ্বাস 

পেয়েছিলেন।"'"বিৰেকানন্দ  বলতেন-081 

[0816106 15 10৩ 10015580--খাঁটি মানষ তৈরী 

করাই আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কেনন৷ ব্যক্তি 

হচ্ছে জাতির ভিত্তিম্বরূপ।” [ ২।৬৯-৭০ ] 

বেপরোয়া ত্যাগে ও যন্ত্রণা-সহনের উল্লাসে 
কিভাবে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তার প্রনঙ্গ £ 

“জীবনে আমর] দিয়া যাইব-__চাহিব না । 

যে নাম চায় না, যশ চায় না, স্বর্গ চায় নাঁ_ 
তার ছুঃখ কোথায়? আমরা যখন অন্যের নিকট 

হইতে কিছু চাই কিন্তু তা পাই না-_তখনই 

আমাদের জীবনে ছুঃখ আসে। স্বামীজী 

বলিতেন--“ফিরে যেবা চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে 

যায়।” [৩৫৮] 

'মনগম্য প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ও লেনিনের 
উক্তির সমরূপতা দেখিয়েছেন : 

“রুশ বিপ্লবষজ্ঞের গুর লেনিন বলে গিয়েছেন : 

615 ০9105 09 261 1)910 01 061 8015 160 

078 17000060 ৫119105. 73) 2015 10101 

[10691)) 100610) ড1)0 ভ1]] ৫০৬০৩ 60 006 

16৬01061010) 00 0219 0160 06০ 6%6111089 

9৪ 05911 11016 10..."শ্বামী বিবেকাননাও 

বলেছেন, শট! মান্য পেলে আমি ভারতবধ 

উল্টে দিতে পারি। কিন্তু মানুষ চাই, পণ্ড নয়। 

01$5 106 (510 1007) 1111 ?5৬০0106100156 

17019, | ৪10 0100 101 065. [২1২০৩], 



৭৪৬ 

স্বামীজী কেবল কয়েকজনকে নয়-_-সকল 
মান্থযকে তৈরি করার আঘর্শ প্রচার করেছেন-_ 
বেলুড় মঠে “মেয়র” স্থভাষচন্দ্র বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করেন : 

“ম্বামীজী দুইটি জিনিসের উপর জোর দিতেন 
স্প্তাগ ও চরিজ্রগঠন। ত্যাগ ব্যতীত কোনে। 

উপুলৰ্ষিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের 

উদ্বোধন ৮৭তঙ্ ব্র্য--"১১শ সংখ্য। 

অভাব হয় নাই--ভারতে এমন সব প্রতিভাশালী 

বাক্তির উদ্ভব হইয়াছে, ধাহারা অন্ত দেশের 

শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের সমকক্ষ । যাহা অতি 

প্রয়োজনীয় তাহা এই--জনসাধারণের চিত্তের 

উদ্বোধন চাই। এইজন্তই স্বামীজী বলতেন-_ 
মানুষ গড়াই আমার কাজ” |” | বিশ্ববিবেক, 

পৃঃ ১৮৮] [ ক্রমশঃ ] 

শিবমহিয়ঃ 
' জ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

[ পূর্বাঙ্গবৃত্তি ] 

৩০ বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্বৌ তবায় নমো নমঃ 
প্রবলতমসে তৎ্সংহারে হরায় নমো নমঃ । 

জননৃখকতে-সত্বোদ্দিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ 
গ্রমহসি পদে নিস্ত্রেগুণ্যে শিবায় নমে। নমঃ ॥ 

অন্বয়সুখে ব্যাখ্যা : বিশ্বোৎপত ( বিশ্বোৎপত্তি- 
 নিমিজ্তং ) (নিমিত্ার্থে সপ্তমী) বনহুলরজসে 
(বুলং তম: সত্বাভ্যামধিকং রজঃ যস্ত তশ্মৈ 
উত্বিক্তরজসে ) ভবায় ( ভবতি অন্মাৎ জগৎ ইতি 
তবঃ ব্রহ্মমূতিঃ তন্মৈ তুত্যম্) নমে। নমঃ । তথা 
তৎসংহারে ( তন্ত বিশ্বস্ত সংহারনিমিত্তং ) প্রবল- 
তমমে (প্রবলং সত্বরজোভ্যাম অনভিভূতম্ 

উদ্রিক্তং তমে। যন্ত তশ্মৈ) হরায় [ হরতি ইতি 
হরঃ (রুভ্রমৃতিঃ ) তন্মৈ তৃভ্যং নমে। নমঃ ] জন- 
হুখকৃতে (জনানাং সখকতে অর্থাৎ সথখনিমিত্তম্ 
অত্র “কুতে” শব্দ: অব্যয়: নিমিত্তবাচী) সত্বোক্ধিক্কৌ 

[ সত্বন্ত উদ্জিক্তৌ (উত্ত্েকে রজস্তমোত্যাম্ 

আধিকো ) স্থিভায় ] মূড়ায় [ মৃড়য়তি (ন্থখয়তি 
ইতি )] মৃড়ঃ (বিষ) তন্মৈ নমো. নম: ( গুণ- 
ত্য়োপাধিং নত্বা অধুনা নিগু ণং-প্রণমতি ) প্রমহসি 
পদে নিন্ত্ৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ প্রমহসি 

(প্র্ষ্ং মায়য়া৷ অনভিভূতং মছে! জ্যোতি; যন্মিন্ 
তৎ তথা) (নর্বোত্বম প্রকাশরূপনিগু পশৃন্ 

মোক্ষ-নিমিত্বম্ ইত্যর্থঃ) শিবায় ( মঙ্গলন্বরপায় ) 
নমো নমঃ । | 
ভাবান্ুবাদ ; হে ভব! তুমি রজোগ্ুপ- 
রূপে বিশ্বের উৎপত্তি-বিধানে রত। তোমাকে 

প্রণাম করি। হেহর! তুমি তমোরূপ ধারণ 
করিয়া তোমার সৃষ্ট বিশ্বকে তুমি সংহার কর । 

তোমাকে প্রণাম করি। হেমুড়! তুমি সত্ব- 

গুণাশ্রিত হুইয়! জনগণকে সুখসাগরে নিমগ্ন কর। 

তোমাকে প্রণাম করি । হে শিব! গুণযুক্ত. তৃষি 

গুণাতীত হইয়! সর্বাবস্থায় বিরাজ কর । সর্বজ্ঞন- 
পৃজিত ও মায়া-অনভিভূত তোমার মহান্ চরণে 

আমার প্রণাম জানাই। | 
৩১। ক্ুশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্ং ক চেদং 

ক চ তব গুণসীমোল্লজ্ঘিনী শঙ্বদৃদ্ধিঃ | 

ইতি চকিতমমন্দীরুত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ 
ব্রদদ চরণয়োস্তে বাক্যপুন্পোপহারম্ ॥ 

অন্য়মুখে ব্যাখ্যা; ক চ ইদং ক্েশবস্থম 
( ক্রেশস্ত বশীভূতম্ ) কশপরিণতি ( অপরিপকবুদ্ধি- 
সম্পন্নম্)[ কৃণ। ( অল্প! ) পরিণতি: (পরিপাকো) 
যন্ত তত্বথা অল্লবিষয়মিত্যর্থ: | চেতঃ। কক চ তব 
গুণসীমোল্পজ্ফিনী গুণসীমান্তেহবস্থিতা ) [ গুণানাং 

সীমা (সংখ্যাপরিমাপয়োরিয়ত। ) তামুজজ্যরিতুং 
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নীলং যন্তাঃ সা ] (নিত্যবিভূতি: ) শঙ্বৎ খদ্ধি: 
(চিরস্থায়িনী সম্পৎ ) ইতি চকিতম্ ( সভীতম্) 
মাম্ অমন্দীরৃত্য (উত্তমীরৃত্য) বাক্যপুম্পোপহারম্ 
তে চরণয়োঃ ভক্তি: আধাৎ (ত্বছিষয়ারতিঃ 

অপিতবতী ) যথ! পুম্পানি মধুকরেত্যঃ ম্বমকরন্দং 

প্রচ্ছস্তি অন্তানপি দুরাঁৎ গদ্ধমাত্রেণ প্রমোদ- 

মাদধতি তখৈতানি স্ততিবূপানি বাক্যানি 
শিবভক্তিরসিকেত্যো ভগবন্মাহাত্ম্যবর্ণনাম্তরসং 
প্রযচ্ছস্তি। 
ভাবাছবাদ £: হে বরদ! পঞ্চক্লেশের বশীভূত 

আমার অপরিপকবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তঃকরণই ঝ 

কোথায়, আর তোমার অসীষগ্ুণশালিনী নিত্য 

বিভৃতিই বা কোথায় এইরূপ চিন্তায় ভীত 

আমাকে একমাত্র তোমার প্রতি ভক্তিই শঙ্কাহীন 
করিয়া তোমার শ্রীচরণযুগলে স্ভতিরূপ পুষ্পাঞ্জলি 
সমর্পণ করাইল। 
৩২।. অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে। 

স্থরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবা । 
লিখতি যর্দি গৃহীত্ব। সারদ। সর্বকালং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি | 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : অসিতগিব্িসমং ( অঞ্জনপর্বত- 

তুল্যং) (যদি) কজ্জলং ( মসী ) স্াৎ (যদি) 
সিদ্ধুপাত্রং স্যাৎ ( সমুদ্রঃ যদি কজ্জলাধারঃ স্যাৎ ), 

হুরতরুবরশাখ। ( কর্পবৃক্ষশাথা ) (যদি) লেখনী 

(স্তাৎ) উ্বা (পৃথিবী) ( যদি ) পত্রং শ্যাৎ, সারদা 
(সরন্বতী ) যদ্দি সর্বকালং তৎ গৃহীত্বা লিখতি 

তদপি হে ঈশ! তব গুণানাং পারং ন যাতি (তব 
গুণানাম্ অন্ত গ্রাণ্ডুং ন শক্তি ) 
ভাবান্থবাদ : অগ্রন-পর্বতের ন্যায় যদি মসী 

(কালি) হয় এবং তাহার আধার অর্থাৎ পাত্র 

যদি সমুদ্র হয় অর্থাৎ মহাসমুদ্রের জল যদি মসী হয় 

এবং কৃষ্ণপর্বতপ্রমাণ কঙ্জল যদি সেই সমুক্রক্নপ 

পাত্রে গুলিয়। কালি কর। হয়, কল্পসবৃক্ষের শাখা 

যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি পত্র অর্থাৎ কাগজ 
হয়, সারদা অর্থাৎ সরস্বতী যদি লেখিকা হইয়া 

শিবমহিয়ঃ ৭৪৭ 

অনন্তকাল লেখনী পরিচালনা করিতে থাফেন 

তাহা হইলেও হে শিব! তিনি তোমার গুণবর্ণন- 

সীমায় উপস্থিত হইয়া তোমার মহিম। কীর্তনে 
সক্ষম হইবেন না। 

৩৩। অন্থরস্থরমুনীকত্ৈর চিতন্যেন্দুমৌলে 
গ্রথিতগণমহিয়ো নিগুণস্তেশ্বরন্য 

দকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদস্তা ভিধানো 
_.. ক্চিরমলঘুবৃত্তৈ: স্তোত্রমেতচ্চকার ॥ 

অন্ধয়মুখে ব্যাখ্যা : অস্থ্রন্থরমুনীন্দ্র: অচিতন্য 

নিগুণন্ত ইশ্বরস্য ইন্দুমৌলেঃ গুণমহিয়ঃ গ্রধিতঃ 
(মহিমা একত্রীকৃত গ্রথিতঃ)। সকলগুণবৰিষ্ঠ: 
পুষ্পদস্তা ভিধানঃ অলঘুবৃত্বৈঃ ( দীর্ঘছদ্দৈঃ ) রুচিরং 
স্তোব্রমেতৎ্ চকার 

ভাবাহুবাদ : অন্থুর, স্থরসমূহ ও শ্রেষ্ঠ মুনিগণ- 

দ্বারা অচিত শশাঙ্কশেখর গুণাতীত মহাশিৰের 
গুণমহিম। বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া গুণিগণশ্রেষ্ঠ পুম্পদস্ত 
নামক জনৈক ভক্ত গুকুগন্তীর ছন্দাবলম্বনে এই 

স্ন্নর স্তোত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
৩৪। অহরহরনবন্ধাং ধূর্জটেঃ স্তোব্রমেতৎ 

পঠতি পরমতক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ। 
স ভবতি শিবলোকে কুত্ত্তুল্যস্তথাহত্র 

প্রচুরতরধনাফুং পুত্রবান্ কীতিমাংশ্চ ॥ 
অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : যঃ শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ অহ্রহঃ 

ধূর্জটেঃ এতৎ অনবন্যং ( অনিন্দাং ) স্তোত্রং পরম- 

ভক্ত্য। পঠতি রুদ্রতুল্যঃ স শিবলোকে (গচ্ছতি ) 
তথা অন্র ( অন্মিন্ জগতি ) প্রচুরতরধনামুঃ পুত্র- 
বান্ কীতিমান্ চ তবতি। 
ভাবাস্থবাদ : যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অনিন্দ্য 
শিবস্তোত্র শুদ্ধচিত্তে পরমভক্তিসহকারে পাঠ করে 

রুত্রতুল্য সেই ব্যক্তি শিবলোকে গমন করে এবং 
ইহলোকে প্রচুর ধনলাতাস্তে আদ পুত্র ও কীতি- 
সম্পন্ন হয়। 

৩৫। কুন্থমদশননাম। সর্বগন্ধর্বরাজ: 
শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্ত দ্াসঃ। 

স খলু নিজমহিয্বো স্রষ্ট এবাস্ত রোষাৎ 
স্তবনমিদমকাধীদ্দিব্যদিব্যং মহিয়ঃ ॥ 
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অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা! ঃ শিশুশশধরমৌলেঃ (শিশুশশি- 

শেখরল্ড ) দেবদেবন্য ( মহাদেবন্ত ) দাঃ সঃ 

কুন্থুমদশননাম! ( পুষ্পদস্তাখ্যঃ ) সর্বগন্ধরবরাঁজঃ খলু 

(এঁতিছে ) অন্ত ( শিবন্ত ) রোষাৎ ( ক্রোধাৎ ) 
নিজমহিয়ঃ ভরষ্টঃ ( অভবৎ ) (চ) শিবমহিম্ঃ ইদং 
দিব্যদিব্যং (অতীব মনোহ্রম্ ) স্তবনম্ অকাষীঁৎ। 

ভাবানুবাদ : শশিশেখর শিবের দাসাম্থদাস পুষ্প- 

দস্তনামক সকল গন্ধর্বগণের রাজা কদাচিৎ শিব- 

রোষে শিবমহিমা হইতে ভষ্ট হইয়। শিবমাহাত্ম- 
সমদ্থিত এই বন্দর স্তবরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

৩৬। স্থরবরমুনিপৃজ্যং ন্বর্গমোক্ষৈকহেতুং 
পঠতি যদি মনুস্তঃ গ্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ | 

ব্র্জতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ ুয়মানঃ 
' স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদস্তপ্রণীতম্ । 

অন্য়সুখে ব্যাখ্যা : স্থরবরমুনিপৃজাং ( শ্রেষ্টদেবৈঃ 
মুনিভিশ্চ পুজ্যম্ ) ্বর্গমোক্ষৈকহেতুং (্বর্গমোক্ষ- 
প্রাপনকারণভূতং ) ( ইদং স্তোত্রং ) যদি গ্রাঞ্জলিঃ 

(অগ্জলিবদ্ধো তৃত্ব। ) নান্তচেতাঃ ( অনন্যচিত্তঃ 

সন্) মন্ুম্তঃ পঠতি (তহি) কিষ্নবৈঃ গুঁয়মানঃ 

( ভৃত্বা) সঃ শিবসমীপং ব্রজতি। পুষ্পদস্তপ্রণীতম্ 

ইদং ভ্তবনম্ অমোঘম্ (নিষ্পাপম্, লাফল্যগুণসমন্থি- 

তম্ সম্পূর্ণফলদায়কম্ ইত্যর্থ:) 

ভাবানুবাদ : শ্রেষ্ঠ দেবগণ ও মুনিগণঘ্ার! সমাদৃত 

স্বর্গ ও মোক্ষলাভের কারণন্বদপ এই ভ্তোত্র, 

যে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়। অনন্যচিত্তে পাঠ করে সে 

কিন্নরগণ দ্বারা স্তত হইয়। শিবসমীপে গমন 
করিতে সমর্থ হয়। সমস্ত কার্ধে সাফলাদায়ক 
অব্যর্থ এই স্তব পুষ্পন্ত রচনা করিয়া ছিলেন। 

৩৭। মহেশাল্নাপরে! দেবে মহিয়ো! নাপর। স্ততিঃ | 
অঘোরায়াপবে! মন্ত্রে নাস্তি তত্বং গুরোঃ 

পরম্ ॥ 

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : মহ্শাৎ ন অপরঃ দেবঃ। 

মহিয়ঃ ন অপর স্ভতিঃ। অধোরাৎ ন অপরঃ 

মন । গুরোঃ পরং তত্বং নঅস্তি। . 
তাবাগবাদ : শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

মহিয়ন্তব অপেক্ষা উৎকষ্টতর স্ততি নাই। শিবমন্ত্ 

হইতে অন্য কোন মন্ত্র শ্রেয়তর নয়। গুরুত্ব 
হইতে অন্য তত্ব উৎকৃষ্টতর নয়। 

৩৮। দীক্ষা দানং তপস্তীর্ঘং জানং যাগাদিকা: 
ক্রিয়াঃ। 

মহিমঃ স্তবপাঃস্ত কলাং নাহৃস্তি ফোড়শীম্। 

অন্য়মুখে ব্যাখা! : দীক্ষা দানং তপঃ তীর্ঘং জানং 
যাগার্দিকাঃ ক্রিয়াঃ মহিয়ঃ স্তবপাঠস্ত যোড়শং 
কলাং ন অর্স্তি। 

ভাবাঙ্ছবাদ : দীক্ষা, দান, তপস্তা, তীর্থগমন, 

জানার্জন এবং যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়। মহিম়স্তবের ষোল 

অংশের এক অংশও পূর্ণ করিতে সক্ষম নয় । 
৩৯। শ্রীপুষ্পদস্তমুখপস্কজনিগতেন 

স্তোত্রেণ কিববিষহরেণ হরপ্রিয়েণ। 
কস্থিতেন পঠিতেন সম্বাহিতেন 

সগ্রীণিতো৷ ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ 
অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা : শ্রীপুষ্পনস্তমুখপন্কজ নির্গতেন 
কিদ্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ কণ্স্থিতেন সমাহিতেন 
পঠিতেন স্তোত্রেণ ভূতপতিঃ মহেশঃ স্গ্রীণিত: 
ভবতি। 

তাবান্থবাদ ; শ্রীপুষ্পদস্তমুখপন্মনিঃস্ঘত, শিবপ্রিয়, 
সর্বপাপহর এই স্তব কণ্ঠস্থিত করিয়! সমাহিত- 

চিন্তে পাঠ করিলে সর্বলোকপতি মহেশ্বর পরম 

পরিতোষ লাভ করেন। 

৪০। ইত্যেযা বাত্ময্ী পূজা বনি | 
অপিতা তেন দেবেশ গ্রীয়তাং মে সদাশিবঃ। 

অন্থয়মুখে ব্যাখ্যাঃ ইতি এষা বাক্ময়ীপৃজ। 
্রীমচ্ছস্করপাদয়োঃ তেন অপিতা। হে দেবেশ 
স্দাশিবঃ মে প্রীয়তাম। ইতি মহিম়স্তো ত্রশ্য অয" 
মুখব্যাখ্য। সমাপ্ত । 

ভাবান্থবাদ : এই বাক্যক্ধপ পুম্পোপহার পুজা” 
রূপে শ্রীশঙ্করপদে অপিত হইল। হে দেবশ্রেষ্ট! 
সদ্দাশিব তুমি পরিতোষ লাভ করিয়৷ আমায় 
কৃতার্থ কর। 

মহিয়স্তোজ্রের ভাবানুবাদ সমাণ্ড। 
ইতি মহিয়ঃ স্তবঃ সমাপ্তঃ 
সর্ব শ্রীবিশ্বেশ্বরারপ্ণম্ত। 



ভারতাত্বার ছটি চিত্র 
্ীন্দছলাল চক্রবর্তী 

রামকৃক দিশন লোকশিক্ষা পারবদের একনিষ্ঠ কম,__'সমাজ 1শক্ষা” পঁিকার সংযুক্ত সম্পাদক । 

চারদিকে জল! শুধু জল! 
১৯৭৮ শ্রীষ্ঠান্ষের সেপ্টে্ধরে প্রবল বধণে 

পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গাতেই বন্তা। 

ভয়াবহ বন্তা । ক্ষয়-ক্ষতির অন্ত নেই। রামকৃষ্ণ 

মিশন থেকে নানা জায়গায় চলছে ভ্রাণকাজ। 

মেদিনীপুর জেলার ময়ন। থানা শোচনীয়ভাবে 

বিধ্বস্ত । ময়না! থানার দক্ষিণ অংশে সেবাকাজ 

চলছে নরেশ্ত্রপুর রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের 

দায়িত্বে। এই অংশে নয়টি শিবিরে প্রায় ৩৯ 

হাজার লোকের মধ্যে সেবাকাজ চালানে। 

হচ্ছে। রাক্না-করা খাবার, শিশুর খাবার, 

রোগীর ওষুধপথ্য, সবার জন্য পোশাক ইত্যাদি 

দুর্গতদের মাঝে বিতরণের কাজ চলছে। 

চারদিকে জল ! ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার সব জলের 

তলায়। ধনী-নির্ধধ আজ এক ঠাই। নদী- 

বাধের ওপর সবার আবাসস্থল । মাথার ওপর 

ত্রাণশিবিরের দেওয়া পাতলা পলিখিনের 

শামিয়ানা | তার তলায় হাজার হাজার মানুষের 

কোনরকমে বেঁচে থাকার জীবন । ভরসা রামকৃষ্ণ 

মিশনের অ্রাণশিবিরের সাহায্য । 

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীর। প্রাণপাত পরিশ্রম 

করে সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছে । এই ছুর্গম 

জায়গায় সেবাকাজ চালানো খুবই দুরূহ ব্যাপার । 

চাল, ভাল, তরকারি, তেল, মসল!, বাসনপত্র, 

এমনকি রাম্মার কাঠ পর্যন্ত কলিকাত। থেকে 

এনে ভ্রাণকাজ চালাতে হচ্ছে। আনাও খুব 

সহজ ব্যাপার নয়। বোম্বে রোড বিধ্বস্ত। 

ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ট্রাকের পর 

ট্রাক দাড়িয়ে। ছাড়া পেলে সোজা আপবে 

নরঘাট। রাস্তা কোথাও জলের তপায়। তার 
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ওপর দিয়ে সন্তর্পণে ট্রাক আনতে হবে। নরঘাট 

এসে মাল নামবে । আবার নৌকায় তুলে মূল 
কেন্ত্র বাকচ৷ বিবেকানন্দ জনসেবা কেন্দ্রের দিকে 

যাত্রা। জোয়ারে যেতে হয়। সময় চলে গেলে 

পরের জোয়ারের জন্য নদীর ঘাটে খোল! 

আকাশের নিচে অপেক্ষা । পথে আছে লুঠেরা 

এসব করে ত্রাণসামগ্রী এনে মূল কেন্দ্রে তোলা । 

এখান থেকে নয়টি কেন্দ্রে মাল পাঠানে। হয়। সে 

আর-এক কঠিন কাজ। খাপ দিয়ে তীব্র বেগে 
জল নামছে । জোয়ারের সাধ্য নেই মেই বেগ 

ঘুরিয়ে দেয়। এই অবস্থায় বোঝাই নৌকা] টেনে 
টেনে নিয়ে যাওয়া । সারারাত ধরে নৌক৷ 

টান । মাঝিদের সঙ্গে মিশনকর্মীরাও নৌকা! 
টানছে জল জঙ্গল কাদার মধ্য দিয়ে সারারাত 

ধরে। ভোর হবার আগে মিিষ্ট জায়গায় 

পৌছোতেই হবে । নইলে রান্না হবে না। ছুর্গত 
মানুষ অনাহারে থাকবে । প্রথম দিকে তো 

নৌকায় করে দূর থেকে জণ এনে বান্না চলেছে। 
তারপরে বাঁধের ওপর নণকুপ বাঁসয়ে সেই নপ- 

কূপের জল [য়ে রান্না আর শিবিরের পানীয়: 

জলের ব্যবস্থ। । এভাবে চলছিণ নয়টি কেন্দ্রের 

সেবাকাজ। এক কেন্দ্র থেকে অপর কেন্দ্রের 

খবর সংগ্রহ বা খবর পাঠানোও ছিপ এক 

দুঃসাধ্য ব্যাপার । 

সেটা ছিল পুজার মাস। কাণকাতা ঝা 

অন্যান্য শহবে ছুর্গাপূজ। চলছে মহ। সমারোহে। 
মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা । হাজার হাজার তক্ত 

*বনারী মাকে দেখছেন, আনন্দ করছেন। 

দৌকানে কেনা-বেচারও কমতি নেই। পৃজা 
বোনাস সবই আছে। বন্ার্ত 



৭৫০ 

এলাকায় এবার পৃজা হয়নি। কোথাও বর্ষণে 

প্রতিমা! বিনষ্ট, কোথাও মণ্প জলে পরিপূর্ণ, 
কোথাও গেরস্তের ঠাই বীধের ওপর, পুজা 

করবে কে? | 
একটি সেবাকেন্দ্রে একদিন দেখা গেল, বান্নী- 

করা খাবার প্রচুর পরিমাণ উদ্বত্ত হয়ে গেছে। 
গ্রহীতার সংখ্য। অনুযায়ী রোজকার মতো রান্না 
হয়েছে, অথচ বাড়তি হল। কমীদের ছুশ্চিস্তা । 

দেখা গেল, অনেকেই সেদিন খাবার নিতে 

আসেনি । 

জায়গার অভাবে বসিয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা 

এই নক্ষটি শিবিরের কোথাও কর সম্ভব হয়নি। 

পাত্র আর কার্ডসহু এসে খাবার নিয়ে যেতে 

হুত। খাবার নেয়নি দেখে কর্মীর! সিদ্ধান্ত 

করলেন, বিকেল পর্যন্ত দেখা হবে, তারপরে যার! 

কাছে আছে তাদের ডেকে এনে খাবার দিয়ে 

দেওয়। হবে। শেষে বিকেলে দেখা গেল, কার্ড' 

নিয়ে সবাই আঁপছে। বেশির ভাগ মহিল!। 

সবাই খাবার নিয়ে গেল। আর উদ্ধত কিছু 
রইল না। কমীঁদের উদ্বেগ কিস্তু কমল ন]|। 

তাদের মনে নানা ভাবনা, কোন মহল থেকে 

উস্কে দেয়নি তো! প্ররোচিত করেনি তো 

কোন স্বার্থসন্ধানী মহল ! একটা সঙ্কট স্থির চেষ্টা 

চলছে না তো আবার! এরকম নানা জল্লন। 

চলছে কর্মীদের মাথায়। আশঙ্কা অমূলকও নয়, 

্রাণশিবিরের ক্ষুধার্ত মানুষ নিয়ে স্বার্থসন্ধানী 

মাস্থষের তৈরি নানা সঙ্কট কর্মীর] পূর্বে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। 

সন্ধ্যায় কর্মীর নিহাকার মতে গেলেন 

শিবিরের মানুষদের কাছে। রোজকার মতোই 

খোঁজখবর নিচ্ছেন। স্থবিধা-অস্থবিধার কথা 

জানছেন। প্রসঙ্গক্রমে উঠল দুপুরে বাড়তি 
খাবারের কথা । এক বুড়ো বললেন : আজ 

দুপুরে আমর! মায়ের নামে উপোস দিয়েছি। 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ_-+১১শ সংখ্যা 

আজ মহা্টমি জানছ না । এদিকে তো মায়ের 
কোন পুজে! হয়নি, তাই ময়নাগড়ে গিয়েছিলাম 
মায়ের পুজে! দিতে । ্ 

আড়ংকিয়ারাণ! গ্রামে এই শিবির | ময়ন।- 

গড় এখান থেকে সাত মাইল হাটাপথ। পথের 

অনেকটা অংশ জলের তলায়। বাচ্চা-কাচ্চ। 

নিয়ে মায়েরা গেছে এই সাত মাইল পথ হেঁটে। 

গেছে বুড়ো-বুড়ী, জোয়ান-মদ্দ অনেকে । সেই 

রাত থাকতে উঠে. যাত্রী করেছে, মায়ের পৃজা 
দিয়ে আবার সাত মাইল জল-কাদার পথ হেঁটে 

বিকেলের মধ্যে ফিরে এসেছে । অনেকের 

সন্তানের জন্য মানসিক ছিল। তাই বাচ্চাকে 

নিতে হয়েছে। মিশনকম্মীটি বললেন: কি কষ্টের 

মধ্যে আপনারা রয়েছেন_-মা তো নিজেই 

দেখছেন, এত কষ্ট করে অতটা! পথ না গিয়ে 

এবারকার মতে। এখান থেকে মাকে প্রণাম 

করলেই পারতেন । 

একজন প্রৌঢা, মাথার ঘোমটায় মুখের 

একপিকটা ঢেকে বললেন : তুমি ন! যেশনের 

(রামকঞ্জ মিশনের ) নোক, তুমি একথা জানাচ্ছ 
কি করে? . তোমাদের মুখে এসব কথা শুনতে 

ভাল লাগে না। 

মিশনকমী বললেন : এতট। পথ জল-কাদ। 

হেটে গেছেন, আবার ফিরেছেন, বাচ্চা-কাচ্চ! 

সঙ্গে রয়েছে, পথে বর্দি কোন বিপদ হত! 

তাই বল! 

মহিলার ত্রুত জবাব : বিপদ হলে তুমি 

ঠেকাতে পারতে ? এই যে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, 

বাধের পর রয়েছি, তোমাদের খাবার খাচ্ছি, 

পেরেছ ঠেকাতে? বিপদ দিলে খাই দিবেন, 

রক্ষা করলে তিনিই করবেন। মায়ের নাম করে 

বেরিয়েছি, বিপদ হলে মাই দেখবেন। তুমি 
ওরকম কথা আমাদের বলতে এসোনি বাপু ! 

অপর একটি মহিলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে 
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বললেন £ বছরে একবার ম! এসেছেন, মাকে 

দেখলাম, পুজে। দিলাম, মায়ের পায়ে সিছুর 

চুইয়ে নিয়ে এলাম। এসব কিখারাপ কাজ 
হয়েছে? | 

যিশনকমী জবাব দিলেন : খারাপ কাজ 

কেন হবে--এ তো৷ ভালই কাজ-_বলছিলাম, 

আপনাদের কষ্টের কথা ভেবে__ 
_-কষ্টের কথা আর তুলবেন না, এমনিতেই 

কি স্থখে আছি, এর চেয়ে বেশি কষ্ট আর কি 

হবে? মায়ের নামে কষ্ট মনে হয় না। 

. শৰাচ্চাগুলিকে নিয়ে গেলেন কেন ? 

. জবাব দিলেন আর-একটি মহিল। : ঘরের 

মান্গব চলে গেলে, বাচ্চা থাকে কার কাছে? 

আর বাচ্চা কি থাকতে চায়? অনেক বাচ্চারই 

মানমিক পুজো ছিল। আমিও তো! আমার 

ছোট মেয়েটাকে নিয়ে গেছি। মানসিক পুজো 

দিয়ে এসেছি। এবার আর কিছু যোগাড় 

করতে পারিনি । চারখানা বাতাস কিনেই 
মীকে দিলাম । এবার তো কিছু নেই-_- 

-আমার্দের বলে গেলেন না কেন? 

জবাব দিল তার যুবক-স্বামী : বলে গেলে 

যদি আপনারা যেতে না দেন। তাই বলা হয়নি। 
_-বলে গেলে খাবারটা রেখে দেওয়। যেত, 

আমাদের অত ভাবতে হত না। খাবারটা দিয়ে 

দিলে তে। উপোস করেই থাকতে হত সকলকে । 

জবাব দিলেন আর-এক মহিলা : ময়নার 

লোককে আর উপোসের ভয় দেখিও না। 
উপোস করেই তো৷ আমরা বেচে থাকি ! আমরা 
ছুঃখী মান্ষ। ছেলেপিলে নিয়ে কদিন আমরা 

দুবেল। ভাত খাই? মায়ের নামে দুপুরে তো 
উপোসই ছিল। না হয় রাতটাও মায়ের নামেই 

যেত। কত রাতই তো৷ উপোস যায় ! 

বিশ্মিত হয়ে ফিরে 'এলেন মিশনকর্মীটি। 

বাধের ওপর যাদের বাস, ভ্রাণশিবিরের খাবার 

ভারতাস্তার ছুটি চিত্র ৭৫১ 

যাদের একমাত্র অবলম্বন, ভবিষ্যৎ যাদের একান্ত- 

ভাবেই অনিশ্চিত, স্ই মানুষগুলির মনে এই 

প্রেরণা, এই সাহস, এই শক্তি যোগায় কে? 

যেতে-আসতে চোদ্দ মাইল পথ । কোলে-কাখে 

শিশু। পথ জলের তলায়, একটু ফনকালেই 
বিপদ । জলের টান চলছে উল্টোমুখী। ভাসিয়ে 

নিম্নে যাবে! এই চোদ্দ মাইল জলের তলার 

মাটির পথের ওপর দিয়ে হাটা অমরনাথ তীর্থে 

যাওয়ার চেয়ে কষ্ট কম নয়। সেই কষ্ট ওদের 

বাধ স্থ্টি করেনি । সারাদিন উপোস করে 

এ পথের ওপর দিয়েই শিশু কোলে নিয়ে 

ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে বুড়ো-বুড়ীর! । 

জেয়ান-মদ্দণ।। এসেছে বৌ-ঝিরা। কোন্ 

জাদুতে এই কষ্ট দেহমনে ক্লান্তি আনে না! 

এর! তো! বেশির ভাগই নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষ | 

অর্থনীতির অঙ্কে দারিপ্র্যপীমার নিচেই ওদের 

অবস্থান। এদের কাছে খাওয়ার চেয়ে, পথ- 

কষ্টের চেয়ে বড় হল জগন্নাতাকে দেখ!, মাকে 

দেওয়।-_এই তত্ব কে শেখাল ওদের ? 

অনেকের কথায় গর নানা! সময় নান 

হাঙ্গাম! বাধায়, ঘেরাও করে, মিছিল করে । কই 

কেউ তো৷ আটকাতে পারল ন। ওদের! কোন 

তত্বই তো৷ রুখতে পারল ন! মাতৃদর্শনের ছুর্লত 

আকাঙ্ষ! থেকে ! মিশনের ভ্রাণশিবির, যেখান 

থেকে জুটছে খাওয়া-পরা, ওষুধপথ্য, মাথার ওপর 
আচ্ছাদন, নিচে বসার আসন, সেই জ্রাণশিবিরকে 

উপেক্ষা করতেও তো! ওদের সাহসের অভাৰ 
হয়নি । কিসের টানে, কার আকর্ষণে ওদের এই 

দুর্জয় অভিযান? এই কঠোর সাধন! ? 

এ-টান ভগবানের । এই আকরণ মায়ের । 

হাজার হাজার বছরের সংস্কতিই ওদের টেনে নিয়ে 
গেছে এই সাধনার পথে। যেটানে রাজপুজ্ 

ভিখীরীর বেশ ধরে । মরণে কৃতার্থ করে জন্মশোধ 

শেষ পুঁজ! করে।. এ সেই টান! নেশা করিয়ে 
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আচ্ছন্ন করে ওদের কেউ রাখেনি । এব্যাপারে 
ওর সর্দাজাগ্রত, সদা সচেতন। ওরা জাগ্রত 

আর সচেতন বলেই খাবার উপেক্ষা করে ছুটে 
যায়, পথের বিপদ জেনেও সেই পথেই পা৷ 

বাড়ায়। দেহের কষ্ট থেকে হ্ৃদয়-মনের আনন্দই 
সেখানে বড় কাম্য । ভগবানের টানের কাছে 
সবকিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। ধনী-গরীৰ সেখানে 
একাকার । ওরা ভগবানকে ধরে, ভগবানকে 

ঘিরে বাচতে চায়। এটাই ওদের ধর্ম॥। আর 

এই হল ভারতবর্ষ । স্বামী বিবেকানন্দ ভারত- 
বর্ষের এই মহিমার কথাই কি উচ্চকণ্ঠে বারবার 

ঘোষণ] করেছেন ! ভারতের এই চিত্র দেখেই 

কি তিনি, ভারতের মানুষকে গভীর শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন ! 

আর একটি ঘটন।। 

ঘটনার স্থান মেদিনীপুর জেলারই ভগবানপুর 

থানা । গ্রামের নাম উত্তরবাড়। নরঘাটের পর 
পশ্চিমর্দিকে হলদি নদীর নাম হয়ে গেল কেলে- 

ঘাই। এই কেলেঘাই নদীতে এসে মিশেছে 

কামাই, আর চণ্ডিয়া নদদী। কীাপাই চগ্ডিয়। 
ছাড়িয়ে ষেতে হবে আরও পশ্চিমে । চাবুকিয়া 

বাজারের কাছে এসে কেলেঘাই দক্ষিণমুখো৷ 
মোড় নিয়েছে । তিনটি থানা এসে মিলেছে 

এক জায়গায়। 

দক্ষিণে ভগবানপুর আর পশ্চিমে সবং থানা । 

চাবুকিয়া বাজার থেকে খেয়া পার হলেই 
উত্তরবাড় গ্রাম। নিচু এলাকা। অধিবাসীদের 
বড় অংশ তফসিল শ্রেণীভুক্ত আর দরিদ্র 

অবস্থা এখানেও ময়নার মতো । বেশি বৃষ্টি হলে 
অন্য জায়গায় ভাল চাষ হয়, এখানে ধান ডুবে 
যায়। এক ফসলী এলাকা । বৃষ্টি হল তো ধান 

হল, নইলে শূন্য । প্রকৃতির আর-একটি সম্পদ 
এখানে আছে, দে হল মাছুরকাঠি। জলা 

জায়গা প্রচুর মাছুরকাঠি তৈরি হয়। মাছুর- 

উদ্বোধন 

কেলেঘাই-এর উত্তরে ময়না): 

[ ৮৭তম ব্য--১১শ সংখ্যা 

শিল্প এই এলাকার মাঙ্গষের জীবিকার একটি 
উৎস। মহাজন আর নান! পর্যায়ের ফড়েদের 

হাত গলে ছিটে ফোটা এলেও অনেককে এর 

ওপর নির্ভর করে থাক। ছাড়া উপায় নেই। 

এটাই এই এলাকার মানুষের নির্মম বিধিলিপি। 

নরেন্দ্রপুর রামরুষ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ 

থেকে এই গ্রামে মাছুরশিল্পের কর্মস্থচী নেওয়া 
হয়েছে স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন তরুণ সংঘের মাধ্যমে । 
দুঃস্থ মহিলারা মাছুরের কাজ করে কিছু 

উপার্জনের স্থযোগ পেয়েছে । মহাজনের কাছে 

না গিয়ে রামরু্ণ মিশনের সাহায্যে মূলধন তৈরি 

করে, তাই দিয়ে মাছুরের কাজ করে খোলা 

বাজারে বিক্তি করে । পরিবারের আয় বাড়ানো 

_ প্রকল্পের এটাই মুখ্য উদ্দেশ্ট । পনেরজন দুঃস্থ 

মহিলা এই কাজ করছে । মিশনকমীর্দের মাঝে 

মাঝে ত্দারকিতে যেতে হয়। যেতে হয় 

গ্রহীতারদ্দের সঙ্গে বসে অবস্থা পর্যালোচন| করার 

সেটা ছিল ১৯৮৩-র অগস্ট মাপ। মিশনের 

কর্মী এ গ্রামে মহিলাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ 

দেখছেন। তার্দের স্থুবিধা-অস্থবিধার খবর 

নিচ্ছেন। একজন মহিল! ( বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে 

গেছে) মিশনকর্মীর পেছন আর ছাড়ছে না। 

সব কটি বাড়ি দেখার পর তরুণ সংঘের বারান্দায় 

বসেছে এ পনেরজন মহিলাকে নিয়ে আলোচন৷ 

সভা । যে-সব সমস্যা দেখ! দিয়েছে, কি করে 

সেগুলি দূর করা যাবে তাই নিয়ে কথ হচ্ছে। 
মংঘের কিছু তরুণ কর্মীও বসেছে সভার পেছনে । 

সেই মহিলাও আছে। আলোচনা শেষ হল। 

সেই মহিল। এতক্ষণে বলল, আমাকে একটা কল 

( মাছুরের তাঁত আর টাকা) দাও বাবু। আঙি 

কি খেয়ে বাচব? পেছন থেকে তরুণরা! বলে 

উঠল : বুড়ী, তোমার মেয়েকে তো দেওয়া 
হয়েছে! বুড়ী বিরক্ত হয়ে বলল : চার-পাঁচটা 
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প্রাণী এ একখান। তাতে হয়, তুমিই বিচার কর 
বাপু । 

বুড়ীর আর কেউ নেই মেয়ে আছে। 

মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। জামাই ভাল কাজ করে 

কলিকাতায় । মেয়ের তিনটি সন্তান । জামাই 

আবার বিষে করে সেই বউ নিয়ে কলিকাতায় 

আছে। এই বউআর সন্তানের খোজও নেয় 
না। টাকাপয়সাও দেয় না। ছেলেমেয়ে নিয়ে 

বউটি দিনের পর দিন উপোস করে। বুড়ী আর 
কি করে, মেয়েকে নিজের বাড়ি এনে তুলল । 
বুড়ীর নিজেরও কিছু নেই। স্বামী নেই। 
জমিজমা নেই। ছোট্ট একখণ্ড জমির উপর 

একখানি ভাঙা কুঁড়েঘর । তাও চালে খড় নেই। 

বুড়ীর এইমাত্র সম্বল। বারান্দায় জল পড়ে, তার 

মধ্যেই 'মেয়ের জন্ত একখানা তাত পেতেছে। 

ওতে কুলোয় না। তাই তার দাবী আর এক- 

খানা তাত। 

ছেলের! বুড়ীকে চটাবার জন্য বলল : বুড়ীর 
অনেক টাকা আছে । এবার আট প্রহর হরিনাম 

দিয়েছে । অনেক লোক খাইয়েছে। বুড়ী চটে 

গিয়ে বলল : হরিনাম করেছি, বেশ করেছি, 

তোদের তাতে কি? গরীব বলে হরিনাম 

শুনব না? গরীবের আর কি আছে? 

চেত্র-বৈশাখ মাসে এই সব জায়গার অনেকের 
বাড়িতে হরিনাম হয়। কেউ আট প্রহর, কেউ 

চব্বিশ প্রহর, যার যেমন ক্ষমতা | বুড়ী শুনতে 

যায়। তার মনে বড় সাধ, বাড়িতে একটু হুরি- 
নাম দেয়। কীর্তনিয়ার৷ আনবে, হরিনাম হবে। 

তক্তেরা আসবে । কত আনন্দ হবে! লাধ 

থাকলেই তো৷ হয় না, সাধ্যও চাই। জায়গ! 

দরকার, টাকাপয়সা দরকার, লোকজন দরকার । 

এর কোনটাই নেই। তবু সে হাল 
ছাড়ে না। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষায় বেরোয়। তার 

আগ্রহ দেখে অনেকেই পাহীাধ্য করেন। এসব 

ভারতাত্মার ছুটি চিত্র ৭৫৩ 

জায়গায় এই রকম নিয়ম এখনও চালু আছে 

কেউ হরিনাম করতে আগ্রহী হলে অনেকেই 
সাহায্য করেন। 

এই ছেলেরাই তখন এগিয়ে এসে সবকিছু 

করে-কন্মে দেয়। ওরাই লোকজন যোগাড় করে, 

কীর্তনিয়ার দল ভেকে আনে, বামনপকজ্ম যোগাড়- 

যন্ত্র করে আনে, কীর্নের জায়গায় শামিয়ানা 

থাটায়--সবকিছু এরাই করে দেয়। 

মিশনকর্মীটি বললেন : গ্রামের কত বাড়িতেই 

তো৷ নামযজ্ঞ হয়েছে, মেখানেই তো শুনেছ আবার 

এত হাঙ্গাম! করে নিজের বাড়িতে না! করলেই 

হত। গরীব মান্ষ-_ 

বুড়ী দ্প্ করে জলে উঠে বলল £ তুমি কেমন 

মেশনের নৌক? তোমার মুখে এই কথা? 

_-তুমি গরীব মান, লোকজন নেই, ঘর- 

বাড়ি নেই, টাকাপয়স। নেই; তাই বলছিলাম 

একথা । 

বুড়ী তা মানতে চায় না। বুড়ীর চোখের 

কোণে জল। বলতে থাকে আপন মনে £ কি 

নিয়ে থাকব বল তো! এই নামটুকু নিয়েই তে 

আছি। ভগবান ছাড়! কে আছে আমার, আর 

কাকে নিয়েই বা বেঁচে থাকব! এ ভগবানকে 

ধরেই আছি। কষ্ট ছুঃখ যেমন তিনি দেন 

দেবেন। ঠাকুর ছাড়া, বাচতে পারব না গো ! 

. চোখ মুছে বুড়ী আবার বলে : নিজে ভাল 

খাব,তাল থাকব,_এ সাধ তে। করিনি । বাড়িতে 

নামযজ্ঞ হবে, গাইয়ের৷ আসবে, ভক্তরা আসবে, 

হরিনাম হবে, জায়গাটা ,তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে যাবে। 

এটা কিখারাপ করেছি? মনে যেকি আনন্দ 

পেয়েছি, তা তোমাকে বোঝাব কি করে ? 

ছেলেরা সংবাদ দিল, হরিনামের জন্য ভিখ 
মেগে বুড়ী যা এনেছিল সব-হরিনামের জন্য দিয়ে 

দিয়েছে । একটি দানাও নিজের জন্য রাখেনি । 

তার নামযজে খুব আনন্দ হয়েছিল। সবাই খুব 
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আনন্দ পেয়েছে। | 

ঝুড়ীকে চটাবার জন্ত একটি ছেলে বলল : 
বুড়ী, তোমার ঠাকুরের কাছে মাছুরের তাঁত 

চাইলেই তো পার। 

'-ছুখপোড়া, ঠাকুরই তো সব দিচ্ছে, 

তোদের হাত দিয়ে দিচ্ছে, নইলে তোর! পাবি 

কোথায়? তোদের কি ক্ষমতা ?--বুড়ী থামিয়ে 
দিল ছেলেদের | মিশনকম্ীকে উদ্দেশ করে বলল, 
সুখ পোড়াদের কথ! ছাড়, তুমি আমার একট। 

ব্যবস্থা করে যাও। 

দরিদ্র নিরক্ষর বুড়ী নিজের বাঁচার জন্ত 
একখান! মাছুরের তাতের প্রার্থী । অথচ আট 

প্রহর হরিনামের জন্ত তার সাহসের অভাব 
হয়নি। কোথা থেকে আসে এই প্রেরণা, কে 
যোগায় সাহস, কে দেয় বল? এত দীরিজ্র্য, এত 

কষ্ট, এর মধ্যেও হরিনাম তুল হয় না। রাগ হয় 
ন। ভগবানের উপর ; উল্টে বলে, ভগবান ছাড়া 
বাচতে পারবে না। কে শেখায় এসব কথা? 

কিসের আশায় বুড়ী এত কষ্টের মধ্যেও ভগবানকে 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ধ--১১শ ষংখ্যা 

ধরে আছে, ভগবানকে ধরেই বাচতে চায়? বুড়ী 

চায় হৃদয়ে তৃণ্ডি, প্রাণে আনন্দ। তার কাছে 
টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি তৃচ্ছ। ভিক্ষা করে সেই 

আনন্দ পাওয়ার বাসনা তার। এতে অসম্মান 

নেই। আনন্দ আছে। সেই আনন্দটুকুই সে 
প্রাণভরে পেতে চেয়েছে । ভগবানের নাষে 

ভিক্ষা করে আন সামগ্রীর শেষ অংশটুকু নিঃশেষে 
খরচ করে, পরদিন থেকেই উপোস করেও আনন্দ 

পেয়েছে সে। এই আনন্দের প্রত্যাশাতেই যুগ 
থেকে যুগান্তর: ভারতের মানুষ ঈশ্বরমুখী 
অভিযান করেছে । এই বুড়ীও সেই ভগবস্ুখী 
অভিযাত্রী দলের একজন । এই হচ্ছে তারত। 

এই ইঈশ্বরবিশ্বাপী ভারতেরই কথা স্বামী 
বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন জগতের সামনে। 
এই পুণা তীর্থভূমির মাহযের অস্তারের পরশধর্ধের 
দিকে টেনে আনতে চেয়েছেন সকলের নজর । 

আমরা তার্দেরই সম্ভতি--আন্তর এরশ্বর্ষের 
আমরাও উত্তরাধিকারী । এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ 
করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী । 

দেহের সংখ-দ5ঃখ বাই হোক, ভভ্তেয জ্ঞান, ভান এষ থাকে, সে এপবর্ কখনও 
যাবার নয়। দেখ না-_পাস্ডবদের অভ বিপু! 1কল্তু এ 1বপদে তারা চৈতলা একবায়ও 
হারায় নাই । ভাগের মত আন, তাদের মত ভন্ত কোথায় ? 

-স্রীয়ামনকধ 



প্যারিস পেরিয়ে 
ডক্র অমিয়কুমার হাটি 

[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 

পেশীছে গেলাম নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকা- 
নন্দ সেপ্টার__বেলুড় মঠের শাখাকেন্ত্র। এই 

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত৷ শ্রদ্ধেয় শ্বামী নিখিলানন্দ 

ব্দোস্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে একটি অনবদ্য 

ভূমিকা! গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর আচার-আচরণে 

আপামর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন 

করেছিলেন। তার দেহাবসানের পরে এই 

কেন্দ্রটির অধ্যক্ষ এখন স্বামী আদীশ্বরানন্দ । 

রুলিংবেল টিপতেই একজন তরুণ সাহেৰ 

এলেন, পরিচয় দিতে নিয়ে গিয়ে দোতলায় একটা 

ছোট হুলঘরের মতো! জায়গায় বসালেন । সোফা! 

সেট পাতা আছে। কয়েকটা আলমারিতে বেশ 

কিছু বই আছে। মিনিট ৪৫ বলে থাকতে হল। 

অমিল মহারাজ বা আদীশ্বরানন্দজী নামলেন, 
প্রায় ১০টা নাগাদ । 

চিনতে পারলেন। আর উৎকঠাও প্রকাশ 

করলেন কেনেডি বিমানবন্দর থেকে ফোন 

করার পর আর কোন খবর পাননি বলে । অনেক 

রাত অবধি চিন্তা করেছেন। একটু বিব্রত হলাম । 

হয়তো ফোনে ভূল শুনেছি বা বুঝেছি। এ 
জানলে আমিই ফোন করতে পারতাম ওয়াই. 

এম. সি. এ, থেকে । . 

খাওয়ালেন অনেকে কিছু। ইংলিশ বা 
আমেরিকান ব্রেকফাস্ট । রাতেও খেতে বললেন। 

খেতে খেতে শুধালেন_-“এখন কি কর ?” 

--“একটি মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা” 
--“প্র্যাকটিশ করলে তো আরও টাকা রোজগার 

করতে পারতে ?” 

হা) তবে, শিক্ষকতাই বেছে নিয়েছি।” 

--ত! ভাল'।” 
এমন দময় কয়েকটা মাছি উড়তে দেখলাম । 

নিউইয়র্কে মাছি! “মহারাজ, মাছি আছে 

এখানেও ?”-_-কখনো-সখনো, ছু-চারটা । কোন 
কোন জায়গায় কোন কোন সময়ে মশার উপন্রবও 

বেশ, যেমন থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ডে।” বললেন 

মহারাজ | 

-_-আবহাওয়াটা এখন বেশ ভাল। মীত 

কবে পড়বে ?” 

_শীত হয়তো আর কিছুদিন পরেই 

নামবে । তবে, এবার চার-পাচ মাস আগে বেশ 

গরম পড়েছিল এখানে । পাখা চালাবার মতো 
অবস্থা |” 

--আপনি কতদিন যানমি ভারতে 1” 

_-তা অনেকদিন। যেতে পারি দু-এক 

বছরের মধ্যেই | তবে গেলে শীতের সময় যেতেই 

চেষ্টা করব। এপ্রিল মে-র গরম ভয়ানক তা 

ছাড়। এ সময় কাজের চাপও থাকে এখানে ।” 

_ঠিকই |” 

_-তা তোমার কি পরিকল্পন। ?* শুধালেন 

মহারাজ । 

_-মিহারাজ, আমি নায়াগ্র। জলপ্রপাত 

দেখতে যাব। শুনেছি এখান থেকে গ্রে হাউগ্ড 

বাদ ছাড়ে, তাতে যাওয়া যায়। ওটার একটু 

খোজ আমাকে করে দিতে হবে। আর আজ 

দেখতে চাই নিউইয়র্ক শহর |” 

_-ঘাস্বাগ্রাতে হোটেলে থাকবে তো এক- 

রাত 7” আবার শুধালেন মহারাজ। 

_-সে ইচ্ছা আমার মেই, কারণ তাতে 

অনেক টাক! লাগবে। এমনিতেই এখান থেকে 

যাতায়াতে হাজার খানেক টাকা! শুনেছি।” 
“ঠিকই | কিন্ত আমি বলি কি, ওখানে 

হোটেলে একদিন থেকো” মহারাজ বললেন। 
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_-“যেতে কিরকম সময় লাগবে ?” শুধাই 

স্বামী আদীশ্বরানন্দজীকে | | 

-"এখানে সকালে বাসে চাপলে ওখানে 

বিকালে পৌছুবে। তোমার জিনিস সব সঙ্গে 

নিয়েই যাবে, রাতে হোটেলে থাকলে ভাল 
হবে। ছুর্দিন দেখতে পাবে নায়াগ্রা 1 মহারাজ 

হোটেলে থাকার উপরই জোর দিলেন । 

এখন, হোটেলে থাকতে নিশ্চয়ই একরাতের 

জন্যে পাচ-সাতশো। টাক! লাগবে । এরপর আছে 

লগ্ডন। কাজেই, সব খুলেই বললাম ওঁকে, যদি 

একান্ত অপারগ হই, তাহলেই সেরকম হোটেল 

বা মোটেল (1০51) সম্ভা দেখে বেছে নেব, 

যর্দিও ওখানে সন্তা হোটেল মেলা দুরূুহ। নইলে 
রাতের ফিরতি বাসেই ফিরব। আর, আরও 

একটা নিবেদন জানালাম, আমার নিউইয়র্ক ছেড়ে 

যাবার দিনটা একটু এগিয়ে আনার জন্যে কিছু 

কর] যায় যদি, তার ব্যবস্থা করতে । 

“ওটা সম্ভব |” মহারাজ তরুণ সাহেবটিকে 

ডাকলেন, এবং নির্দেশ দিলেন। ফোনে এয়ার 

ইত্ডয়াকে জানানো হল, পরশ্ত লগ্ন পাড়ি দেব। 

সন্ধ্যায়। অসীম কৃতজ্ঞতা জানালাম মহা রাজজী- 

কে। কিন্ত মনে কেমন একট। অসহায় শুন্যতা" 

বোধ। নিউইয়র্ক বা তার আশেপাশে অনেক 

বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের কারুর 

ঠিকানাই সময়াভাবে আনতে পারিনি, সেই জন্তে 
কি? তাদের কথ। ভেবে? হবে হয়তো বা। 

বারবার তে! আর এপব জায়গায় আসা হয় না | 

তাদের দু-একজনের কথা মহারাজকে জিজ্ঞেদও 

করলাম_যর্দি পরিচয় থেকে থাকে--কেউ 

কেউ আবার এদের মধ্যে বিছ্যামন্দিরের প্রাক্তন 

ছাত্রও। মহারাজ কারুকেই চিনতে পারলেন 
না, কারুর ঠিকানাই পাওয়! গেল না। 

মহারাজ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন । আচ 

পেয়েছিলেন আমার মনের । শুধালেন, “কি, 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ---১১শ সংখ্যা 

মন খারাপ করছে, দেশের জন্তে ?” 

'তাইকি? দেশের জন্তে এখন থেকেই শুক 

হল কি মনখারাপ-যাকে বলে নস্ট্যালজিয়া 
কিন্ত আর কদিন পরেই তে! দেশে ফিরব! কী 

জানি ! ূ 

দক্ষিণদেশীয় এক ভদ্রলোক এসেছিলেন আজ 

আশ্রমে ছুপুরবেল] | গাড়ি ছিল তার । নিউইয়র্কে 

আছেন অনেকদিন। কি একটা কোম্পানিতে 

কাজ করেন। তাঁর গাড়িতে করে তরুণ 

আমেরিকান ব্রহ্ষচারীটিকেও আমার সঙ্গে 

পাঠালেন মহারাজ। সঙ্গে দিয়ে দিলেন লাঞ্চ 
প্যাকেটও। বললেন, যেখান থেকে নিউইয়র্ক 
দেখার বাস ছাড়ে, সেখানে পৌছে দিতে। 
জায়গাটা আমাদের ওয়াই. এম. সি. এর কাছে। 

গাড়িতে করে যেতে যেতে পড়লাম ট্র্যাফিক 
জ্যামের যুখে। কোন গাড়ি নড়ে না চড়ে না। 

কখন যে এই জ্যাম শেষ হবে, কেউ বলতেও 

পারে না। কিব্যাপার ? 

কোথায় কি একটা ধর্মীয় মিছিল 

বেরিয়েছে ।” এ যে কলকাতাকেও টেক্কা দিল 

দেখছি, তাই গর্বে 1) বুকটা বেশ ফুলে উঠল, 

যদিও মনে তয়, ঠিক সময়ে পৌছুতে না যদি 

পারি, তাহলে নিউইয়র্ক শহর দেখা বোধ হয় 

আর হবে না। সহজেই পার পেয়ে গেলাম মনে 

হয়, গাড়ির সারি এগিয়ে চলল, প্রায় ঠিক সময়েই 

পৌছুলাম যেখান থেকে বিশেষ বাসে শহর 
ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে। টিকিট কাটার সময় 

পকেটের সব ডলারগুলো৷ বের করে তার থেকে 

দশ ডলার নিয়ে দিলাম। তাই দেখে. মেই 
আমেরিকান ত্রক্ষচারী ব্যারি বারবার আমকে 

সাবধান করে দিলেন, এরকমভাবে যেন টাক। 

বের না করি, তাহলে ছিনতাই হতে পারে। 

কয়েক ডলারের জন্তে খুন করাও এ শহরে কিছু 
একটা ব্যাপার নয় । ব্যারিকে ধন্যবাদ জানালাম, 
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বললাম, আমি অতঃপর সাবধামেই থাকব। 
শুনেছি শ্রদ্ধেয় এক মহারাজের কথা। 

এখানকার হোটেলের বাথরুমে গেকুয়াধারী 

সঙ্যাপীর গল! টিপে ধরে তার সব কিছু কেড়ে 
নিয়েছিল । দুর্বৃত্ত সেই সন্গ্যাসীর ঝোল! থেকে 

কট! ডলারই বা পেয়েছিল ! 

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে শহর-বন্দর 
নিউইয়র্ক। সব থেকে কর্মব্যস্ত বন্দর | শহর 

হিসাবে পৃথিবীতে অনন্ত | বিশালতায়, বৈ চিত্রে, 

শ্বর্ষে, আড়ন্বরে সকলেরই মন কাড়ে। এবং 

রয়েছে প্রাণের স্পন্দন ও চাঞ্চল্য । কলকাতার 

মতো। অন্থুভবময়। মায়াবী । এরা বলে, 

নিউইয়র্ক ঘৰ শহরের মমাহার, পৃথিবীর সব 

থেকে উত্তেজনাময় শহর, এর! এর নাম দিয়েছে 
বড় আপেল--বিগ্ আাপল ! সেই শহর দেখায় 

রোমাঞ্চ তো আছেই! এই শহরের ১০২ তল! 

এম্পায়ার স্টেট বিন্ডি-এর নাম জগদ্বিখ্যাত, 

এখন অবশ্ঠ এর থেকেও উচু বাড়ি আছে 
শিকাগো শহরে, এর পুরানো গেরৰ এ হারয়ে 
ফেলেছে । জাতিপুঞ্জের সদর দণ্তরও এখানে-_ 

১৮ একর জায়গা নিয়ে এ জায়গাটাও ওয়াই. 

এম. সি. এ. হোটেলের কাছাকাছি ৪২ থেকে 

৪৮ নং সড়কের মধ্যে। রেলের যে কেন্দ্রীয় 

স্টেশন_টাগ্রিনাস- সেটাও বিশাল-_-৫৫* ট্রেন 

রোজ যাতায়াত করে। তবে নিউইয়র্কের 

পাতাল রেল খুবই পুরানো ও ঝরঝরে । তেমন 
চটকদার নয় । এবং অনেকে অনেকবার সাখধান 

করেছেন, এক1 একা কখনই যেন পাতাল রেলে 

ন| চড়ি নিডইয়র্কে। অনেকবার স্টেশনে নেমে 

এগ্ততে গিয়েও (টিকিট বেশ সম্ভতাই ) পিছিয়ে 

এসেছি--দৈত্যপুরীর মতোই মনে হয়েছে । এত 

জনের নিষেধ- এড়িয়ে নিউইয়র্কে পাতালরেলে 

চাঁপার দাহুস অর্জন করতে পারিনি! ভীরু 

বাঙালী আর কাকে বলে ! 
৪ 

প্যারিস পেরিয়ে ণ৫৭ 

একটা বিরাট বড় গীর্জার সামনে এসে বাস 

দাড়াল। এটা সেণ্ট জন ক্যাথিড্রাল--গোথিক 

ভান্র্ষে পৃথিবীর মব থেকে বড় গীর্জা। আবার 

নতুন করে গীর্জা তৈরি হচ্ছে নানান ধরনের 

পাথরের বড় বড় চাই দিয়ে। অনেক দাতা 

আছেন, ধার! দান করছেন পাথরগুলোতে 

তাঁদের নাম খোদাই কর! থাকবে, এক-একটা 

পাথরের দাম দেড় হাজার টাকা থেকে পচাত্তর 

হাজার টাক পর্যন্ত । 

নিউইয়র্কের হার্লেন হচ্ছে সাদা কথায় কালে। 

মানুষের বস্তি | হার্পেন-এর পথে ঘাটে আবর্জনার 

স্তপ হামেণাই চোখে পড়বে, চোখে পড়বে নোংরা 
বেশভুষা। দীরিপ্র্, হতাশার ছবি। ব্যারাঁক- 

ধরনের বাড়ি। বেশ খানিক জায়গা জুড়ে । 

ভিতরে কালো সংস্কৃতির একট। গবেষণ। কেন্দ্র 

আছে। নিউইয়র্কে নিগ্রোর সংখ্যা মোট 

জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ | নানা কারণে এ সংখ্যা 

ক্রমবর্ধমান । 
ভাবতে এখনও অবাক লাগে, যেখানে 

স্বাধীনতার প্রতিমৃতি আলোকবতিকা আকাশে 

উচু করে তুলে দীড়িয়ে রয়েছেন, সেখানেও 
সাদাকাঁলোর ছন্ব মেটেনি। এই সেদিনও ছিল 

“জিম করো” বলে জঘন্ত এক আইন-_বাসে কালো. 
চাষড়ার লোকের। মামনের আলনে বসতে 

পেত না, সাধারণ প্রেক্ষালয়ে ঢুকতে পারত না 

একই সঙ্গে বসে সিনেম। দেখবার অধিকার ছিল 

না। রোজ! পার্ক নামে এক নিগ্রে। ভদ্রমহিলা 

অবপাদে ক্লান্ত হয়ে প্রথম এ নিয়ম ভাঙেন ১৯৫৫ 

্ীষ্টাব্ষে আলাবামার মণ্টগোমরী শহরে, দঙ্গে 
সঙ্গে কারাদণ্ড । তার মুক্তির আন্দোলনে মুখ্য 

ভূমিক৷ নেন মার্টিন লুখার কিং (জুনিয়ার )। 

নিগ্রোরা বাম বয়কট ভর কপলেন- শত 

বাধা-ৰিপত্তির 'মধ্যে দিয়ে প্রায় একবছর চলল 

আন্দোলন--শেষ পর্ধস্ত আমেরিকার বিবেক 
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যেন লজ্জা পেল-_ ১৯৫৬ গ্রীষ্টাব্ধে রদ হল এ 
কালা আইন-__কালোদের সে এক বিজয়ের 
দিন। নিগ্রোর্দের আরও অনেক নাগরিক 

অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্টে চলল আন্দোলন, 

মফলতাও লাভ করলেন মার্টিন লুখার কিং। 
তার এই মানবিক অধিকার অর্জনের আন্দোলন 

বিশ্ববাসীর হ্দয় জয় করল, ১৯৬৪-তে নোবেল 

পুরস্কার বিজয়ী হলেন । কিন্তু সার্দাকালোর ছন্দ 

যে যুছে যায়নি, তার জসস্ত প্রমাণ__মানবমুক্তির 

অসামান্য এই উদগাতা নিহত হলেন এর চার 

বছর পরেই--আমেরিকার স্বাধীনতা উৎসবের 

দিনটিতে । কী ট্র্যাজেডি! কী অস্থিরতা ও 

বৈপরীত্যে ভুগছে আজকের আমেরিকা ! 
হার্পেমের বিস্তার অনেকটা-_-একটা দিকে 

আছে এর হাডসন নদী। এ নর্দীরও দেখ! 

মিলল । তবে এ নদীর জল তো। জল নয়__যেন 

বিষ! শিল্পনগরী হওয়ার জন্যে এ ছুর্দশ]। 

কলকাতার গঙ্গার ও সেই দশা! হতে চলেছে । তবে 

এখনও কলকাতার গঙ্গার ইলিশ সব থেকে বেশি 

দামে বিকোয়। হাডপন নদীর সঙ্গেও সাগরের 

যোগাযোগ--ইলিশ এখানেও ছু-চারটা ধর] পড়ে, 

তবে কেউ খায় না, খেতে দেওয়া হয় না--ফেলে 
দিতে হয়, পারা এবং আরও সব বিষাক্ত 

রাসায়নিক পাওয়া গেছে হাডসনের ইলিশ ও 

অন্যান্য মাছে। এমনকি আইন করে লোককে . 
জলে নামতেও নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। 

কিছুদিন আগে একটি লোক সাতার কাটতে 

নেমেছিল হাডপনে রাতের বেলা (কত রকম 

পাগলই আছে !), ভোরে যখন তীরে উঠল, 

দেখল পুলিস সামনে দাড়িয়ে, আর টিভির 

লোকজন, - ক্যামেরা হাতে ! জান। যায়নি, 

লোকটা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে সাতার কাটতে 

নেমেছিল, না, টিভি-তে মুখ দেখাবার জন্যে ! 

কত লৌক যে ওখানকার এ ধরনের আজব সব 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ-_১১শ 'সংখা 

প্রচার পছন্দ করে! 

নিউইয়র্কের আরেকটি স্কবির্দিত এলাক। 

টাইম স্কোয়ার। এটা থিয়েটারের কে্তরভৃমি। 
রয়েছে নামজাদা] সব সিনেমা, থিয়েটার হল, 

নাইট ক্লাব, হোটেল ও দোকানপাট । রাতে এর 
চেহারাই আলাদী-_উচ্ছল, জমজমাট, আলোর 
রোশনাই,এ দিনকেও জয় করে নেয়-_ফেন 
পৃথিবীতে জর! নেই, ব্যাধি নেই, ছুঃখ নেই, মৃত্য 
নেই। এই জায়গাটার মাম বড় সার্চ পথ-_ 

দি গ্রেট হোয়াইট ওয়ে! কলকাতা শহরের সঙ্গে 

একট! সাংঘাতিক তফাত আছে এখানে। 

কলকাতায় তো বেশির ভাগই--সিনেমার টিকিট 

হঠাৎ গেলে কিনতে হয় কালোবাজারে চড়া দাখে, 

কিন্তু এখানে অর্ধেক দামে থিয়েটার-সিনেমার 

টিকিট মেলে! এদিক দিয়েও নিউইয়র্ক আজব ! 

আমরা এখন শহরের আর-একট! ঘিঞ্গি, 

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাক1] দিয়ে চলেছি। 

“স্যটাপভেশন আফখ্ির একট! বোধ হয় সংস্থ। 

রয়েছে পঙ্গুদের জন্ত--এরকম বেশ কিছু প্রতিবন্ধী 

নজরে পড়ল-_বাসটা জ্যাখজটে কিছুটা আটকে 

পড়েছে । হ্ঠাৎএকী দেখছি! নিজের 

চোখকে যে বিশ্বাস করতে পারছি না-_-বিকেল 

৪টা। তখনও রোদ হাসছে নিউইয়র্কে । হঠাৎ 
উন্টো৷ দিকের ফুটপাতে হৈ হৈ, চিৎকার ! দেখি 

কি, এক ভদ্রমহিলা চেতন! হারিয়ে পড়ে, যে 

তাকে মেরেছে বা ফেলে দিয়েছে, সে সামনে 

দিয়েই পালাল, কোন গলিতে মিলিয়ে গেল! 
ছোটখাটো জটলা, জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা। 

আমাদের গাড়ির চাঁলক জরঁক্ষেপও করল না 

জট খোল! মাত্র হুম করে বেরিয়ে গেল ! 

আমার জীবন একদিক দিয়ে সার্থক হল 

বোকি! নিউইয়র্কে দিনে ছুপুরৈ ছিনতাই ব। 

বাহাজানি দ্বেখা--একি চাট্টিখানি কথা ! 

শুধু সাদদাকালোর বিভেদ নয়, আমেরিকার 
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আরেক শনি মাফিয়।। একটি স্থসূংবদ্ধ অপরাধি- 

চক্র । পঁচিশটি অপরাধী পরিবারের কুড়ি হাজার 
লোকের দখলে সারা আমেরিকা! যেন এক 

স্বতন্ত্র সরকার--গতনমেপ্ট উইদিন গভর্নমেন্ট ! 

আম্লেরিকার কোন সরকার এদের কেশাগ্র স্পর্শ 
করতে পারেনি-_-এতই শক্তিশালী এর।। পঁচিশ 

জন দলপতি বা গডফার্দারের নাকি সবাই 

ইতালিয়ান আমেরিকান। নিউইয়র্কের দখল 
রেখেছে এরকম পাচ জন গডফাদার | নিজেদের 

মধ্যে খুনোখুনিতে, ঝগড়ায় গডফাদার ব্দলও 
হয়। ধনতান্ত্রিক অন্যান্ত বড় বড় শহরের 

মতোই নিউইয়র্ক নানা অপরাধের কে্দ্রতুমি__. 

গড়ে চার-পাচট! খুন, পাচ-দশটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি, 

নারী-ঘটিত নানা কদাচার। বছরে ভয়ঙ্কর 
অপরাধের সমন্ত৷ পঁচাত্তর হাজারের উপর। 

এই মাফিয়াচক্রের নিয়তম এক দালালের 

কাগণ্ডকারখানা৷ দেখলাম হয়তো নিজের 

চোখে । 

এর লঙ্গে এও মনে রাখা ঘর কার, আমেরিকায় 

্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ১৩৫ শতাংশ, বেকারের 

সংখ্যা মার্দ। চামড়ার বেলায় ৭ শতাংশ থেকে ১২ 

শতাংশ, ওঠানামা করছে, কালো চামড়ার বেলার 

সব সময় এই হার দুশতাংশ বেশি । 

নিউইয়র্ক একটি আস্তর্জীতিক শহর । কতক- 

গুলো বিশেষ এলাক। রয়েছে, সেখানে বিশেষ 

বিশেষ জাতির বাম-_-কোথাও ইহুদীরা, কোথাও 

জার্মীনরা, কোথাও বা ইতালিয়ানরা। এখন 

আমর! যেখানে, সেট! চায়না টাউন। একটা 
সাঞ্জানো-গোছানো বৌদ্ধ মন্দিরও দেখলাম, 
দোতলার উপর | নানান নব শয়তান মার-এবর 

মৃতি বা পট বা ছবি বুদ্ধমৃত্তির চারপাশে । 
লাগোয়া দোকান-টোকানও রয়েছে । স্থৃতি ধরে 

রাখতে কিছু কিনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন । 

| অক্রিমূল্য! স্থতি বরং মাথায় ঢোকানো যাক! 

প্যারিস পেরিয়ে ৭৫৯ 

সব শেষে নিউইর়ক বন্দরে_-মুক্তি হ্বীপের 

ধারে। স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড যাবার জন্তে যেখানে 

পারাপার করতে হয়, সে জায়গায়। দুরে দেখা 

যাচ্ছে মুক্তি দ্বীপ-_-সেখানে হ্ৃনীল জলরাশির 

পারে বিশাল এক মুশ্ডি_ স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি_ 
ডান হা উচু, সোজ। আকাশে ধরে আছে 
জ্যোতির্মম মশাল । পৃথিবীবিখ্যাত ম্বাধীনতার 

প্রতীক। | 

এমৃতি কিন্তু আমেরিকাকে দান করেছে 
ফ্রা্স--,৮৮৬ খ্রীষ্টাব্ধে, আমেরিকার মুক্তিধুদ্ধের 
সময় ফ্রান্সের সহম্গিভার স্থতি-ম্মারক হিসাবে। 
যে স্তন্ভের উপর মৃতিটি দাড়িয়ে আছে, পেটি 
১৫০ ফুট। এর উপর মৃতিটি মোট ১৫২ ফুট উচু। 
স্থপতির নাম অগস্টি বারথোইডি ( 48890 
98100090141) । এ জায়গ। থেকে ফেরিতে করে 

যাওয়া যায়, তবে এস সময় এবার আর পাওয়। 

গেল না! 

দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে 

দেখলাম মৃতিটা। ফটে। মিলাম। বিশ্বের 

যাঁরা যেখানে যেকোন বকম পরাধীনতার 

নিগড়ে বাধা আছে--তাদের মুক্তি ত্বরাম্থিত 

হোক! 

এবার ফেব্রার পালা । হু করে বান এসে 

নাঁময়ে দিল বোধ হয় ৪৭নং সড়কে । আলো 

জণে উঠেছে, তখন সন্ধ্যা সবেমাজ্তর। নিউইয়র্কে 

রোজই যেন দীপাবলী উৎসব ! 
হাটতে শুরু করলাম ৯৪নং সড়কের দিকে । 

ফুটপাতে নান! জায়গায় হকারের ভীড়-- 

হঠাৎ গজিয়ে ওঠ খাবারের দোকান, আমাদের 

কলকাতার ইদানীং চোখে পড়া “রোল কর্নার*- 

গুলোর মতো । ্ 

' মেন্টাল পার্ক ধরেই যেতে হয়। অনেকটা 
এর বিস্তার । যখন চলেছি, তখনও দিন একেবারে 

মিলায়নি ॥ একটা মাতাল দেখলাম), আবোল- 
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তাবোল বকতে বকতে চলেছে । জায়গাটা 
নির্জনই । তয় ভয় করছিল। এ-পথেই রয়েছে 

নিউইয়র্ক স্টেট থিয়েটার, নিউইয়র্ক সাধারণ 

গ্রন্থাগার, নিউইয়র্ক হিসটোরিক্যাল সোসাইটি, 
নিউইয়র্ক মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল. হিসটোরি, 
একটা প্ল্যানেটরিয়াম। বেশি সময় লাগল না 

৯৪নং সড়কে রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমে যেতে। 

সন্ধ্যার সময়। 

মহারাজ হয়তো ব্যস্ত ছিলেন। ঠাকুর 

ঘরে বসতে বললেন। অনেকক্ষণ প্রায় ঘণ্টা 
ছয়েক একাই বসে রইলাম। আর কারুকে 

দেখলামও না। | 
এক সময় খাবার ডাক এল। মহারাজ, 

চারজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী, একজন ভক্ত 

ভদ্রমহিলা এবং মামি । খাবার টেবিলে বসে 

আমি তো অবাক! একী কাণ্ড! এআমি 

কোথায়? কলকাতায় না নিউইয়র্কে! চোখ 
কচলালাম। ঘুমিয়ে পড়েছি কি? স্বপ্ন 
দেখছি কি? 

_. একেবারে পুরোপুরি বাঙালী খাবার । থরে 
থরে। উপাদেয়। কত পদ! ভাত, ডাল, 

পুইশাক, বেগুন ভাজ, বাঁধাকপি, ডিম 
আলুর ঝোল, গলদা চিংড়ি, টমাটোর চাটনি! 
অমৃততুল্য। দেশ থেকে আসার পর ভাল 

করে, তৃপ্তি করে এই বোধ হয় প্রথম খেলাম। 

_-মিস্ট্যালজিয়াতে তুগছি বলেই কি এই ওষুধ 
মহারাজ? এতে যে দেশের জন্তে শোক 

আরও উথলে উঠবে ।” বলি অনিল (স্বামী 

আধীস্বরানন্দজী ) মহারাজকে। 

হাসলেন। বললেন, “এক বাঙালী ভক্ত 
দিয়ে গেছে। আমিই লাগাতে বলেছিলাম 

পু'ইশাক। দেশ থেকে এনে লাগিয়েছে।” 
কখন এসেছিলেন বাঙালী ভক্ত, কি তার 

নাম, কোথায় থাকেন, কিছু কিন্ধু বললেন না। 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্₹_১১শ সংখ্যা 

উনি বললেন না বলেই আমিও আর জানতে 

চাইলাম না। তবে নদুর প্রবাসে যে ভাবে 

বাঙালীয়ানা বজায় রেখেছেন, সেই জঙ্গে 

ব্দান্ততা__-তাতে তীর ভূয়মী প্রশংসা করি। 

আর দেখলাম সাহেব ব্রহ্মচারী এবং মহিলা 
ভক্তও চেটেপুটে সব খেয়ে নিচ্ছেন । এও এক 

ধরনের বাঙালী সংস্কৃতির প্রচার । একি ভোলা 

যায়? 

কিন্ত তবুও কিসের একটা! অমস্তব কষ্ট, একটা 

অন্বস্তি! কেন? কীকারণে? কিসের জন্যে? 

বস্ততঃ আমেরিকা আসার সঙ্গে সঙ্গেই কষ্ট এবং 
অশ্বস্তিটি খোচ। দিচ্ছিল--কিস্তু যত দিন যাচ্ছে, 

প্রবল হয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে । সেই সঙ্গে ভয়ানক 

একটা অসহায়তা এবং হতাশ! গ্রাস করে ফেলতে 

চাচ্ছে আমাকে । 

অরুণ ! আমি শুধুই ভাবছি অরুণ ব্যানাজাঁর 

কথা। অত্যন্ত প্রতিভাবান, নপ্রতিত ছেলে। 
স্বুল ফাইন্তালে অঙ্কে ১০০-তে ১০৭ পেয়েছিল। 

বেলুড় রামকৃঞ্চ মিশন বি্তামন্দিরে একসঙ্গে 

পড়তাম। গভীর বন্ধুত্ব তারুণ্যে--ঘা প্রসারিত, 
প্রগাঢ় হয়েছিল যৌবনে । যাদবপুর থেকে 

কৃতিত্বের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করণ । চাকরি 

নিল রাউরকেক্লায়। বিয়ে করল। স্ত্রীওর 

ডাক্তার অনন্তা। চাকরি করতে করতেই ঘুরে 

এল কয়েক বছর পশ্চিম জার্মানি থেকে । তারপর 

রাউরকেল্লার চাকরিও ছাড়ল, স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি 
দিল আমেরিকা । দশবছর আগে মে কলকাতায় 

এসেছিল, দেখা করেছিল আমাদের সব ব্ধু- 
বাদ্ধবদের সঙ্গে, তখন সে প্রতিষ্ঠিত--বড় গাড়ি 

কিনেছে ওখানে, চাকরিতে স্থনাম । শ্রীও চাকরি 

করছেন। কিন্তু হয়তো ছিল কিছু পারিবারিক 

অশান্তি, যার আভাসই শুধু দিয়েছিল। তারপর 
আর আমর] তার খেশজ কিছু জানি না 
১৯৭৫-এ এখান থেকে যাবার পর। জানি না ওর 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 

স্ত্রীও ওর সঙ্গে ওদেশে এখনও আছেন কিনা । 
এদেশ বিদেশ ওর যত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়গ্বজন 
-কারুর সঙ্গেই আর ওর যোগাযোগ নেই! 
হারিয়ে গেছে, বেবাক বেমালুম হারিয়ে গেছে 
এরকম হীরের টুকরো ছেলেটি! 

অরুণের কথা স্বাভাবিক কারণেই জিজ্ঞেম 

করোছিলাম অনিল মহারাজকে। - মহারাজ 
হেসেছিলেন, বলেছিলেন, “এই বিশাল দেশে 

ঠিকানা ছাড়া কারুর কি খোঁজ করা 
যায় !” ] 

কিন্ত সে তো আমাদের ঠিকান! দেয়নি 
পুরানো যে ঠিকানা, সেখানে চিঠি লিখে কোন 
উত্তরই পাওয়া যায় না! তাই খড়কুটে৷ পেলেও 

ডুবস্ত মানষের মতো তাকে আকড়ে ধরতে 

চাই যে। 

কিভাবে তাকে খুঁজে বের করব_-এই 

অসহায়তা জাল| ধরিয়ে দিচ্ছে, মনের গভীরে । 
কিছুই হয়তে। করতে পার! যাবে না, অন্ততঃ 

আপাততঃ । আমেরিকা এমনভাবে লুকিয়ে 

রাখতে পারে জলজ্যান্ত মাস্থষকে ! 

রাত »০টা বাজছে । এবার উঠব। ওয়াই, 

এম. দি এ"তে ফিরে যাব। শুন্ল।ম, অনিল 

মহারাজ বলছেন, “আসার সময় হাটতে হাটতে 
এসেছ, যাবে কিন্তু অবশ্যই বাসে করে, বাসে 

তোমাকে তুলে দিয়ে আসছে মার্টিন আর জন 
ছেঁটে হেঁটে কটা ভলারই বা বাচাবে? উল্টে 
মাগারের হাতে পড়লে পকেটে যে কটা আছে, 
সব কেড়ে নেবে।” 

না, রাতে মাগারদের হাতে পড়বার কোন- 

রকম ইচ্ছাই আমার নেই। মাগার মানে 

লুঠের। | বাসে তুলতে যাবার সময় মার্টিন আর 

প্যারিস পেরিয়ে ৭৬১ 

জন বলছিলেন, এই এলাকাটা! সন্ধ্াবেলাতেও 

তত সুবিধের নয়। ৃ 

নিউইয়র্ক শহরে বাসে চেপে যেখানেই 
যাই না কেন, ভাড়া ৮ টাকার মতো । আবার 

সড়কগুলে। থেকে লম্বভাবে চলে গেছে এক* 

একটা এভিনিউ । সেই এভিনিউ-এ যেতে গেলে 

কুপন চাইতে হবে, নির্দিষ্ট সড়কে নেমে নির্দিষ্ট 
এভিনিউ-এর বামে উঠলে এ কুপন দিলেই 
চলবে, আর নতুন করে ভাড়া দিতে হবে না। 

আর-একটা কথা, খুচরো সঠিক তাড়া নিয়েই 
উঠতে হবে এবং তাই দিতে হবেঃ ভাঙানো- 

টাঙানোর কোন ঝামেলা করা চলবে না বাসে। 

সবই সরকারা বাস, বড় ধরনের, একতল। | 

রাতের বাম। গুটিকয়েক লোক। ঝড়ের 

বেগে চলছে । পথ ফাকা, ছুটো ঘটন! নজরে 
পড়ল। হয়তো! অভাবনীয় ভাবেই। একবার 

উঠল এক সাহেব-_যুবক গোছের । কণাক্টরকে 

জানাল, পয়সা দিতে পারবে না। তে! ঠিক 
আছে, সে বসল ।. এর পরে উঠল একজন প্রৌঢ় 

নিগ্রো। তারও আজি বিনা পয়সায় যাবে, 
তাকে কিন্ত নামিয়ে দিল কগাকর। এখানেও 

তাহলে বিনে পয়নায় যাবার ঘটন। ঘটে, তবে 

জানিয়ে, নাহলে ধর। পড়তেই হবে, কেলেঙ্কারির 

একশেষ! আর নুশ্মভাবে সাদাকালোর 

প্রভেদটা এখনও থেকে গেছে, সাদাদের পয়সা 

না দিলে মাপ করা যায়, কালোদের নক়্। 

হয়তো সব সময় নয়, হয়তো! কবালোও করুণ। 

পায়, হয়তে! এ ঘটন। নেহাতই বিচ্ছিন্ন একট! 

ঘটন| | হুতে পারে, হলেই মঙ্গল ! ূ 

রাত তখন দশটা-_-ওয়াই, এম. সি. এতে 

নিজের ঘরে পৌছে গেছি। ( ক্রমশঃ ) 



ভাইরাল হেপাটাইটিস 
ডক্টর স্দীপকুমার চক্রবর্তী 

ভাইরোলাঁজ বিভাগের অধ্যাপক, কাঁলিকাতা চ্কুল ভাব ্ীপফ্যাল মৌভীসন । 

যকৃৎ বা লিভার মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি । 
শারীরবৃত্তীয় কার্ধে যকৃতের ভূমিকা বন্মুখী ; 

কিন্ত সময়ে সময়ে এই যন্ত্রের কার্ধকারিতা অনেক 

কারণেই ব্যাহত হতে দেখা যায়, ফলে যরৎ-জনিত 

অনেক রোগের স্িহয়। যকৃতের প্রদাহ বা 

হেপাটাইটি (106080৮$ ) এমনই একটি রোগ 

যা বন্থ কারণেই হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার 

জীবাধু থেকে আরস্ত করে রাসায়নিক পদার্থ ও 

কয়েক ধরনের ওষুধের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগেও 
হেপাটাইটিপ রোগ হয়ে থাকে ; কিন্তু বর্তমান 

আলোচ্য বিষয় ভাইরাস্জনিত হেপাটাইটিন 
(৬151 1609009 ) রোগ ও তাহার বিস্তার 

এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা । | 

যদিও ভাইরাসজনিত হেপাটাইটিস বেশ 
কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে, 

যেমন--পীত জর (9০110 051 ), হারপিন 

সিমপ্রেক (1161063  5810001৩, ), রুবেল বা 

জার্মান 

সাইটোমেগালো (০51০1898410 ), 

(০০%38০19) ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাইরাল 

হেপাটাইটিন বলতে মুখ্যতঃ তিন ধরনের 

হেপাটাইটিপের যেকোন একটিকে বোঝায়, যথা-_- 

হেপাটাইটিস “এ, (18646%5 &১ ), হেপাটাইটিন 

বি (158980105 ৪ ) ও নিন এ নন্ বিঃ (1001. &, 

1800 9) হেপাটাইটিল। এছাড়া ডেপ্ট। এন্টিজেন 

হেপাটাইটিদ (৫911 2011201। 1160911019 ) 

নামে আর এক ধরনের ভাইরাল হেপাটাইটিসের 
নাম ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশের 

বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়েছেন । এই রোগটি সম্বন্ধে 

যা জান! গিয়েছে তাতে মনে হয়, হেপাটাইটিস 

মিজিল্স (061082 170989169 ),. 

ককৃম্যাকি, 

“বি” ভাইরাস ও ডেল্টা ভাইরাসের মধ্যে কিছু 

সম্বন্ধ আছে। 

হেপাটাইটিপ “এ ৰা ইনফেকসাস্ হেপাটাইটিস 
( 1700100 160961615 ) রোগটি ছড়ায় মূলত: 

&ঁ ভাইরাস-দুষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্ামে। 
মুখগহ্বরের মধ্য দিয়ে এই ভাইরাস দেহে প্রবেশ 

করে যরুতের প্রদাহ স্যতি করে এবং রোগলক্ষণ 

প্রকাশ পায় পনর থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে । এই 

রোগে আক্রান্ত হয় প্রধানত: শিশু ও কম 

বয়সের ছেলেমেয়েরা, যদিও বয়স্কদের মধ্যেও এই 

রোগ দেখা যায়। অন্থখের লক্ষণ শুর হওয়ার 

কয়েকদিন আগে থাকতেই ক্ষধামান্না, উপরপেট 

ভার বা ব্যথা, বমিভাৰ ও অহেতুক ছূর্বলতার 
কথ! রোগীর মুখে শোনা যায়। এই সময়ে 

রোগীর মলের সঙ্গে প্রচুর এ ভাইরাস নির্গত 

হয় এবং তখনই রোগ সংক্রমণের হার সবচেয়ে 
বেশি। কয়েকদিনের মধ্যে জর দেখ! যায় ও 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনডিস্ ( 38000:0৩ ) বা 

স্াবার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠে । চোখের সাদা 
অংশ (90119 ) ও প্রআাব হলুদ বর্ণের হয়। 

মলের রং সাদাটে মতো দেখায। রোগীর 

ছুর্বলতা আরও বাড়তে থাকে এবং ক্কধা আরও 

কম বোধ হয়। সাত থেকে পনর দিন বা তিন 

সপ্তাহ পর্যন্ত এইভাবে চলার পর রোগী ক্রমশ: 
আরোগা লাভ করে। সুখের কথা এই যে, 

এই রোগে মৃত্যুর হার খুবই কম, প্রতি হাজারে 
গড়ে একজন মাত্র । 

এই রোগের জন্য নির্দিষ্ট (92৩০96 ) কোন 

ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। পথ্য ও বিশ্রামই 
ক্রুত নিরাময়ের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন । 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 

ফলের রস, চিনি, গ্লকোজ ও উপযুক্ত পরিমাণ 

পানীয় প্রথম দিকে রোগীর পথ্য হওয়া উচিত ; 

পরে সহজপাচ্য ও উচ্চ ক্যালোরী-সম্পন্ন খাছ 

দেওয়া যেতে পারে । চখিজাতীয় থাস্ পরিহার 

করা বাঞ্চনীয় । যে সকল ব্যক্তির কোন কারণে 

হেপাটাইটিস “এ রোগীর সংস্পর্শে আসার ফলে 

প্র রোগে আক্রাস্ত হবার সম্ভাবনা আছে তারা 

[111)0106 9610 0100011) ইনজেকলন নিলে 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রোগের বিরুদ্ধে চার থেকে 

ছয় মাল পর্বস্ত গ্রতিরোধ শক্তি পেতে পারেন । 

ইনফেকসাস্ হেপাটাইটিস রৌগ নিবারণের 

উপায়,_ঘে থে কারণে এই রোগ সংক্রামিত হয়, 

সেগুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সম্ভাব্য ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা । রোগীর মলের মাধ্যমে এই রোগের 

তাইরাম পুক্ষরিণী, ইদারা, এমনকি নদীর জলকেও 

দুষিত করে এবং একসঙ্গে বহ ব্যক্তি আক্রাতস্ত হয়ে 

মহামারী হৃষ্টিকরে। এমন মহামারীর নজীর 

আমাদের দেশে তথ! বিশ্বের বহু দেশেই আছে; 

তবে উন্নত দেশগুলি জনস্বাস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার ফলে এই রোগ তাদের 

দেশ থেকে প্রায় নিমূল হয়ে গেছে। অপরপক্ষে 

উন্নয়নশীল দেশগুলি যেখানে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও 

জনস্বাস্থা এখনও অবহেলিত, মেখানে এই রোগ 

এখনও সমস্যার হুষ্টি করে চলেছে । : 

হেপাটাইটিপ "বি" (16780105 ৪) পোগের 

লক্ষণগুলি মোটামুটিভাবে হেপাটাইটিস “এ'-র 

মতো অর্থাৎ রোগের উপশর্গ নিয়ে এই ছুই 

শ্রেণীর হেপাটাইটিসকে তফাত করা সম্ভব নয়। 

এই রোগ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে 

ছড়ায় মুখ্যতঃ এ ভাইবা দুষিত রক্ত বা রক্ত- 

জাত পদার্থ থেকে । সেইজন্য রোগটির অপর 

নাম সেরাম হেপাটাইটিন (96101) 19608101119 )। 

সকল ৰয়সের বাক্তিই এই রোগে আক্রান্ত হতে 

পারেন, তবে বড়দের মধ্যে এর আধিক্য বেশি। 

ভাইরাল হেপাটাইটিস ৭৬৩ 

এই রোগের ভাইরাদ শরীরে প্রবেশ করার ৫০ 

. থেকে ১৮০ দিনের (গড়ে দু-তিন 'মাস) মধ্যে 

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষজ্ঞব্ের মতে 

এই রোগ হেপাটাইটিন “এ অপেক্ষা অধিকতর 

উদ্বেগজনক, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের 

জের বন্ধরদিন ধরে চলতে পারে যার ফলে 

য্কৎগ্রস্থির মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং দিরোসিস- 

জনিত উদ্ুবী (880119) সংজ্ঞাহীনতার (1/608110 

০0728 ) মধ্য দিয়ে মৃত্যু হতে পারে। যরুৎ 
ক্যান্সারের (116: 988061) অন্যতম কারণ 

হিসাবে হেপাটাইটিস “বি'-কে দায়ী করাও হয়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে হেপাটাইটিন “বি” আক্রান্ত 

ব্যক্তির দেহে কোন বাহক রোগলক্ষণ থাকে 

না, এদের লক্ষণযুক্ত বাহক ( 95731919131658 

(0811161) বলা হয়। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা 

রক্তের মধ্যে হেপাটাইটিস “বি' ভাইরাসের এট্টি- 

জেনের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। এই এট্টি- 
জেনকে হেপাটাইটিদ বি, সারফেস এন্টিজেন 
(1067990105 9 981০5 813618০0 ) বা অস্ট্ে- 

লিয়। এন্টিজেন (99018118 81)61£61) ) বলে। 

স্থৃতরাং রক্ত পরীক্ষায় অস্ট্রেলিয়া এ্টিজেনের 
উপস্থিতির অর্থ এই যে, এ ব্যক্তি হেপাটাইটিস 

“বি ভাইরাস ছার! সংক্রামিত হয়েছেন। রোগের 

পক্গণ প্রকাশিত হোক ঝ নাই হোক, যে কোন 

অবস্থাতেই “বি ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বার] 

অন্তান্ত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হতে পারেন। রক্ত 

সঞ্চালনের দ্বারা ও একই ইন্জেক্মনের ছুচ 

সম্পূর্ণরূপে জীবাণুষুক্ত ন৷ করে বহু ব্যক্তির দেঁছে 

ব্যবহার করার ফলে হেপাটাইটিশ “বি' ভাইরাস 

আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির মধ সংক্রামিত 

হয়ে থাকে৷: উক্কির ছুঁচ, নাপিতেপ ক্ষুর ও 

নরুন প্রভৃতির মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়। 

এমন কি লালা ও যৌন সংসর্গের মাধ্যমেও এই 

রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে | দেখ। গিয়েছে যে, 
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হাসপাতালের ডাক্তার, সেবিকা, শলা-চিকিৎসক 

ও বুক্ত পরীক্ষাবিশারদগণ ধার এই রোগী. 

ও তার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন, 

ভাদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবন। 

অধিক । : 

এই রোগেরও বিশেষ কোন (906০860 ) 

ওষুধ আমাদের হাতে নেই। যে ছু-একটি ওষুধ 

সবেমাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তাও পরীক্ষার পর্যায়ে । 

উপরি-উক্ত আলোচিত কারণগুলি যেগুলির দ্বার! 
এই রোগ সংক্রামিত হয়, সেই সন্বদ্ধে সচেতনতা 

ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই রোগও বনুলাংশে 

করায়ত্ত কর। যেতে পারে ; বিশেষ করে দাতার 

রক্তে অস্ট্রেলিয়া এ্টিজেন আছে কিনা পরীক্ষা 

কর], একই ছুণচ ব! ছুরি কীচি প্রভৃতি জীবাণু 

মুক্ত করার পর পুনরায় ব্যবহার, আক্রান্ত 

রোগীর ব্যবহৃত গামছা, ক্ষুর প্রভৃতি অপরজনের 

ব্যবহার না করা ইত্যার্দি অবশ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে 

সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন । এ ছাড়া যদি 

কোন কারণে হেপাটাইটিপ “বি” আক্রান্ত ব্যক্তির 

ব্যবহৃত ছুঁচ বা রক্ত অসাবধানতাবশতঃ অন্য 

কোন ব্যক্তির (বিশেষতঃ চিকিৎসকদের মধ্যে 

যা সচরাচর দেখ! যায় ) দেহ-ত্বকে বিধে যায়, 

মেই ক্ষেত্রে 1)60900175 3 11)79000819011 

(চা 7310) ইনজেকসন প্রয়োগে এই রোগ 

প্রতিরোধ সম্ভব। এ ছাড়া উন্নতদেশগুলিধ 

কোন কোন স্থানে হেপাটাইটিস “বি ভাইরাস 
-এর টীকা ব্যবহার হচ্ছে; কিন্তু এই টীক। 

আমাদের দেশে এখনও ছুগ্পাপ্য এবং দুর্মুল্যও 

বটে। 

গত কয়েক বছরের মধ্যে আর-এক ধরনের 

ভাইরাস হেপাটাইটিসের কথ। জানা গিয়েছে, যা 

' উদ্বোধন 

 ধবা পর্বর কোনটাই নয় ; তাই এর বর্তমান 

[ ৮৭তম বধ---১১শ সংখ্যা 

নামকরণ 'নন্ এ, নন্ বি” হেপাটাইটিস (202 

485 09010 01760901619) | এখনও পর্বস্ত যে 

সকল জ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে 

জানা যায় যে, এই রোগ পৃথিবীর. বন দেশেই 

আছে। প্রধানতঃ রক্ত সঞ্চালনের মাধামে এই 
রোগ ছড়ায় আবার দুষিত খাগ্য ও পানীয়ের 

মাধামেও এই রোগ সংক্রামিত হয় বলে জান৷ 

গিয়েছে । পরীক্ষাগারে এই রোগ নির্ণয়ের 

পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। কেবলমাত্র 

রোগের লক্ষণ ও রক্তপরীক্ষার দ্বার! হেপাটাইটিস 

“এ ও বির প্রমাণের অভাবের উপর ভিত্তি 
করে এই রোগ নির্ণয় কর] হয়ে থাকে । এই 
অন্থখেরও কোন নিদিষ্ট (51৩০18০) ওষুধ 

আবিষ্কৃত হয়নি । তবে হেপাটাইটিস “এ, ও “বি, 

রোগ প্রতিরোধের কারণগুলি অনুধাবন করলে 

এই রোগটিও বহুলাংশে দুরীকরণ করা সম্ভব । 
ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্বন্ধে আলোচনার 

উদ্দেশ্য এই যে, এই রোগ আমাদের মতো 
উন্নতিশীল দেশে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে ; এবং এর 

বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন ওষুধ এখনও আমাদের 

হাতে নেই। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষাগারে এই রোগ 

নির্যয়নের সমস্যা । দেশের অধিকাংশ স্থানে 

ভাইরাস গবেষণাগার নেই। তাই অধিকাংশ 

রোগীরই ধারণার বশবতা হয়ে চিকিৎসা করতে 

হয়। কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, 

ভাইরাপ হেপাটাইটিস সংক্রামক রোগ । রোগ 

সংক্রমণের কারণগুলি সম্বন্ধে হাসপাতাল 

কর্তৃপক্ষ, পৌর সংস্থা তথা জনসাধারণ সকলে 

যদি সচেতন হন তবে এই রোগ দুর্বীকরণ 
মোটেই সমন্তা নয়। | 



হীরানশ 
্রক্মচারী অনিরুদ্ধচৈতগ্য 

কাঁলকাতা অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশন-1বভাগে কর্দরত। 

... স্ীজীরামকফকথামৃতে হুরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি শ্রীগ্রীঠাকুরের একজন প্রিয়পার লেন। তাই 
তাঁর সম্বন্ধে জানার কৌত্হল শ্রীরামকৃফ-অন;রাগীদের স্বাভাবিক । কিন্তু [িশেষ কিছ? জানা বায় 
না। এ যাবৎ বাংলার তাঁর. সম্বঙ্ধে কোন প্রবন্ধ প্রকাশত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। লেখক 

' বন্ষে থেকে প্রকাশিত হুীরানন্দের পখাঁীদ খুব ছোট জশীবনপগ্রচ্থ সংগ্রহ করেছেন। সেই ছোট গ্রন্থ 
দৃখানি অবলম্বনে প্রবন্ধাট রাঁচত। গ্রন্থ দুটি ৪ ৯1 99099 [0178091)0--001091150 65 917 
৩, 2--৬51588 21018016190. (1975), 70118550 65 91700 31810109, 911092 34001096191), 

8০900182160 590০901১ 111879 901092--400-052. ই 99100 [8$2121 & 98110 

12118171900 ৮5 9105 05 98100081015 ৮0৮1191)5 09 1119. 921:01101 1911)8069 96016681) 73000089% 

21810178172 92008), 1২815 1২800 11101)80 1২০9 7২০৪৫) 90209৪১--4. 

বিরাট কবরখানাটার গ। ছম-ছম করা 

নিস্তব্ধতার মধ্যে ছুটি ছোট ছেলে বসে আছে ভূত 

দেখবে বলে। এদের মধ্যে একজন বিশ্বাস করে 

ভূত আছে, অন্ত জন করে না। যেবিশ্বাস করে 
না, সে তার কথ। প্রমাণ করার জন্য এই পরীক্ষার 

ব্যবস্থা করেছে । মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে 

সে জোরে জোরে বলছে_-যদ্দি ভূত থাক তবে 
আমাদের শাস্তি দাও।” অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
করার পরও যখন কিছু ঘটল না, তখন জয়ের 

আননো ছেলেটি চিৎকার করে উঠল-_-দেখলি 

তো আমার কথা সত্যি কি না!” সাহসী সুদর্শন 

এই ছেলেটির নাম হীরানন্দ । পুর! নাম হীরানন্দ 
শৌকিরাম আদওয়ানি। 

পরবন্তিকালে এই হীরানন্দকেই আমরা 
দেখি, কাশীপুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
পাদমূলে পিতার 'কাছে পুত্রের ন্যায় শান্ত 

হয়ে বসে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর 
করুণাময় ঠাকুর তার “অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণার মধ্যেও 

হীরানন্দকে দেখিয়ে গ্রামকে ইঙ্গিত করছেন__- 

“যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল ।”১ 

'ছোঁকরাটির পরিচয় হিসাবে কথাম্বতকার 

ব্নছেন, “হীরানন্দ সিন্কুদেশবাসী” | 
গা 

নীরা মরু্ণকথামৃত', কথামত ভবন, 

ব্দিন আগে পাঞ্জাব থেকে নানকপন্থী 
একটি পরিবার সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ জেলার 

খুদাবাদ অঞ্চলে এসে বসবাম শুরু করে। 

পরিবারটি এখানে খুদ্রাবদি আমিল' নাষে 
স্থপরিচিত। খখুদ্বাবদি আমিলে'র অর্থ সন্ত্রস্ত 

পরিবার । এই পরিবারের দেওয়ান শৌকিরাম 

নন্দীরাম ছিলেন এক তেজন্বী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 

ব্যক্তি। ধর্মমিষ্ঠা ও উদারতার জন্য তিনি সমাজে 

সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সমাজের 

তিনি ছিলেন “সুখি” বা প্রধান। নন্দীরাম 

তখনকার সিন্ধীসমাজে প্রচলিত নান কুসংস্কার- 

মূলক প্রথা, বিশেষ করে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়িয়েছিলেন এবং এই প্রথা বিলোপের 
কাজে অনেকট1 সফলও হন । তার স্ত্রী ছিলেন 

মৃতিমতী সরলত। | গুরু নানকের উপর ছিল 

ভীর অবিচল তক্তি। লেখাপড়। কিছুই জানতেন 

না, কিন্তু পবিত্র গ্রন্থপাহেব পাঠ শুনে শুনে, 

বিশেষ ছুটি অংশ 'জপুজী” ও 'স্থখমনী” মুখস্থ 

করেছিলেন । 

এই রকম লদ্গুণসম্পন্ন দম্পতির ঘরে ২৩ মার্চ, 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে হীরানন্দ শৌকিরাম আদওয়ানি 

জন্মগ্রহণ করেন। হীরানন্দ ছিলেন তৃতীয় পুন্ত্র। 

আদর করে বাড়ির সবাই ত্বীকে ডাকতেন হীর!। 

২।২৭।৩ 
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জোষ্ঠপু্ নবলরাই ॥ জন্ম ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্ে। 

নম্্ীরামের চারপুত্র--নবলরাই, তারাটাদ, 

হীরানন্দ ও মতিরাম। তেজন্বী পিতা ও লেহময়ী 

জননীর গুণগুলি হীরানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। 

তবে নবীন হীরানন্দের মনে গভীর রেখাপাত 

করেছিলেন সত্তার বড় ভাইস-নবলরাই। 

উদ্বোধন | ৮৭তষ বধ-_-১১শ.সংখ্য। 

২৭ জাহআরি) ১৮৭৩ গ্রীসে হীর। 

'নরম্যাল? স্কুলে নিচু ক্লাসে ভতি হুল। স্কুলে 
সমবয়সী অনেক বুদ্ধ পেয়ে হীরা! খুব খুশি ।. শুধু 
একটি জিনিস তাকে কষ্ট দিত। স্থলে মুসলমান 
ও হিন্দু ছাত্রদের জল খাবার জন্ত আরাদ। 
আলাদা পাত্র। এইব্যবস্থ। হীরার ভাল.জখগত 

শৌকিরাম নন্দীরাম (হীরানন্দের পিতা ) রঃ 

নবলরাই ছিলেন অত্যন্ত সাহপী, উদার ও 

ধাগ্িক। চরিত্রের এই .বিশেষ গুণগুলির জন্য 

তিনি অতি অল্প বয়সেই সকলের শ্রদ্ধা লাভ 

করেছিলেন । ব্রাঙ্গনেতা কেশবচন্্র সেনের গ্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে তিনি কিশোর বয়সেই ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ 
কক্েন এবং সিদ্ধুদেশে ত্রাঙ্ষধর্ম প্রচার করেন। 

বড় ভাই-এর উদার ও সাহপী মনোভাব হীরা- 

নন্দের উপর যে কতদূর প্রভাব ফেলেছিল তার 

প্রমাণ পাই তীর কিশোর বয়সের ছুটি ঘটনায় । 

. সরে গেল যাতে তার ছোয়। না৷ লাগে। 

না। তার মনে হত এই ব্যবস্থা তার মুসলমান 

বন্ধুদের পক্ষে অপমানজনক । বিভেদ মেটাবার 

জন্য বালক হীরা! একদিন ইচ্ছা করে মুসলমান 

ছাত্রদের জন্য রাখা বিশেষ পান্রটিতে জল খেল। 

কিন্তু ফল হুল উণ্টো। মুসলমান ছাজ্জর! ফেগে 
গিয়ে প্রধান শিক্ষক মশায়ের কাছে নালিশ 
করল। আবার হিন্দু ছাত্ররাও.তার থেকে দুরে 

প্রধান 

শিক্ষক দেওয়ান কৌরামল চন্দনমল হারানন্দ 



অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ] 

সম্বন্ধে তার স্বতিকথায় এই ঘটনার উল্লেখ করে 
লিখেছেন_-যখন আমি হীরানন্দকে ডেকে 

এব্যাপারে জানতে চাইলাম, তখন সে ধীরভাবে 

উত্তর ছিল, “আমার হিন্দু বন্ধুর] বলছে যে, আমি 
নিজেকে জপবিজ্র করেছি, আর মুসলমান বন্ধুরা 

বলছে, আমি তাদের পাত্রটিকে অপবিত্র করেছি। 

কিন্ত জাষার মনে হয়, ওর! দুপক্ষই ভূল বলছে ।”” 

হীরানন্দ ৭৬৭ 

ধদেখা দিল যাতে হীরানন্দের জীবনের গতি 
সম্পূর্ণভাবে পালটে যায় । 

দিন্ধুদেশের স্কুলগুলি তখন বন্ধে বিশ্ববিদ্ভালদ্বের 

অধীনে । বিশ্ববিষ্ভালয়ে আইন ছিল যে, ১৬ 

বৎসরের নিচে কোন ছাত্র ম্যাট্রকুলেসন্ পরীক্ষায় 

বসতে পারবে না। সেই সময় হীরাননের 
বয়স ১৬ পূর্ণ হয়নি, পরীক্ষায় বার জন্য তাকে 

বালক হীরানন্দের কুসংক্কারমুক্ত সাহসী 

মনের আরও পরিচয় পাই তার ভাইপো তগবান- 

দাসের স্থিতি থেকে__যে ঘটনাটি আমর শুরুতেই 

উল্লেখ করেছি। 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হীরানন্দ গতর্নমেন্ট হাইস্কুলে 
ততি হন এবং ১৮৭৮-এ ম্যাট্রুলেসন্ পরীক্ষার 

জন প্রন্তত হলেন । কিন্ত এসময়ে একটা সমস্থ। 

আরও একটি বৎসর অপেক্ষা করতে হবে 

কিন্ত দাদা নবলরাই চাইলেন না, হীর! একটি 

বর এভাবে নই করুক। অনেকে হীরার 

বয়স সম্বন্ধে মিথ্যা প্রমাপপঞ্জ দিতে পরামর্শ 

দিলেন, নবলরাই তা গ্রহ্থ করলেন ন।। 

শেষে তিনি ঠিক করলেন, হীরাকে তৎকালীন 

বিদ্তার পীঠস্থান কলকাতায় পাঠাবেন। 
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কলকাতার বিদ্রৎসমাজের লাঙ্লিধ্যে তীর প্রিয় 
ভাই সত্যিকারের মাছুষ হয়ে উঠুক, এই ইচ্ছার 
কথ! জানিয়ে তিনি কেশবচন্ত্র সেনের কাছে 
চিঠি লিখলেন ও তার পরামর্শ চাইলেন 
আবলঙ্বে কেশব লেনের সন্মতিস্থচক পত্র এসে 
পৌছাল'। .এক শুভদিনে সকলের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে তরু৭ হীরানন্দ যাত্রা! করলেন নতুন 
জীবনের সন্ধানে । দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ১৭ 

জান্ছআরি ১৮৭৯-তে হীরানন্দ কলকাতায় এসে 

পৌঁছলেন । 
কেশবচন্্র সেনের নির্দেশে কলকাতায় ৬নং 

কলেজ স্কোয়ারে ত্রাঙ্ষসমাজের কেন্দ্র ভারত 

আশ্রম-এ থাকার ব্যবস্থা হুল হীরানন্দের। 
কয়েক মাস পৰে তিনি হেয়ার স্কুলে ততি হুন 

এবং যথাসময়ে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স পান 

করে প্রেমিডেম্সি কলেজে যোগদান করেন। 

ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন হুন্দর স্বাস্থ্যের 
অধিকারী । তিনি একজন ভাল খেলোয়াড়। 

তাঁর প্রিয় খেল! ছিল ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি । 

ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার 

বিলাস-ব্যপন, স্বজন-পরিজন হুতে বিচ্ছিন্ন একাকী 
তরুণ হীরানন্দকে আকর্ষণ করতে পারেনি । বরঞ্চ 
কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রসৃতি মহান্ জীবনের 

সংস্পর্শে এসে তিনি ত্যাগ-তপশ্যাময় উন্নত জীবন- 
গঠনের জন্য উদ্বদ্ধ হন। একসময় হীরানন্দ ও 
তার চারজন বন্ধু ঠিক করেন যে, প্রাচীন 
ভারতের আদর্শ ছাত্রদের মতো তাঁরা জীবনযাপন 

করবেন। সেইমতো তারা ১৮৮৩" জুলাই 

মীসের কোন একদিন ২৯।২, মদন মিত্র লেনে 
একটি ঘর ১০ টাকা মাসিক ভাড়ায় সংগ্রহ 
করেন । এই ঘরটির নার্ম রাখেন ঈগলের বাসা,। 
এখানে তাদের সঙ্গে আরও ছুজন যোগদান 
করেন। তারা মোট সাতজনে এখানে নিয়মিত 
ধ্যানধারণা ও পড়াঞ্জনা করতেন। ঘরের 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--১১শ ণংখ্যা 

দরজায় তার] তদের প্রতিজ্ঞা একটি কবিতার 
আকারে লিখে টাঙিয়ে রেখেছিলেন 

'এ মোদের প্রেমের কুটির : তাজিয়া ছুঃংখ 
প্রশাস্তচিত্তে হেথ। প্রবেশ কর, হে ভ্রাতঃ।- 

এমোদের কর্মক্ষেত্র, কর্ম ছাড়া নাহি 
জানি আর কিছু। 

, কাজ করব মোরা মানুষের মতো আমৃত্যু 

দেখাতে জগতে, মানবজীবন 
এক অমূল্য সম্পদ ৷ 

নিংস্বার্থভাবে সেবা ও সত্যিকারের মান্য? 

হবার জন্ত প্রথম থেকেই নিজেকে প্রস্তত 

করছিলেন হীরানন্দ। সমস্ত ভোগবিলান ত্যাগ 
করে কচ্ছদাধনার মধ্যে দিয়ে শুদ্ধ করছিলেন 

দেহ-মনকে | মেঝেতে শুধু মাছুরের উপর শ্ততেন, 
বালিশ ব্যবহার করতেন না । জ্ুতোও ব্যবহার 

করতেন ন।। একটিমান্ত্র কম্বলেই সমস্ত শীত- 

কালট! কাটাতেন। প্রতিদিন সকাল ৪টায় উঠে 

ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠ করে সারাদিনের কাজের জন্ত 

তৈরি হতেন। দিনের কাজের শেষে আবার 

সন্ধ্যায় ফিরে এসে নিষ্ঠা সহকারে পৃজা-প্রার্থনায় 
বসতেন । প্রতিদিন নিজের ক্রুটি-বিচাীতি নিজেই 

লিখে রাখতেন এবং পয়ে সেগালি সংশোধন 

করার চেষ্টা করতেন। এইভাবে তপন্তাময় 

ছাত্রজীবনের মাধামে এক বিশ্তুদ্ধ অস্তঃকরণের 
অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন হীরানন্দ। আর সেই 

জন্তই বোধ হয় পবিত্রতার স্বরূপ শ্রীরাম এই 
শুধ্ধ সরল প্রাণবন্ত বিদেশী তরুণটিকে ভালবেসে 
অতি প্রিয়জনের মতে। কাছে টেনে নিয়েছিলেন । 

ন্নেহে আশীর্বাদে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তার 
জীবন। ্ ্ 
১৮৮২" যে মাসে গরমের ছুটিতে বন্ধু নন্দ- 

লাল সেনের (কেশব সেনের ভাইপো ) সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বর গিয়ে হীরা নন্দ প্রীরা মকষদেবকে প্রথম 
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দরশ্ন করেন।৭ এর পরই দেখি, তিনি ঠাকুরের 
ভালবাসায় বাধ। পড়ে গেছেন । যর্দিও 'কথাম্বতে 

হীরানন্দের প্রথম উল্লেখ পাই ২১ এপ্রিল 
১৮৮৬-তেও (ঠাকুর তখন কাশীপুরে ), তবে এর 

পূর্বে অনেকবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে 
দশম করেছেন তাও কথাপ্রসঙ্গে মান্টারমশাই 
জানিয়েছেন_-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কালী- 

বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়। [ হীরানন্দ ] 
থাকিতেন | | 

শ্ররামকুষ্ধকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন 
হীরানন্দ । ১৮৮৪-তে কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় 

থেকে বি" এ. পান করে তিনি দেশে ফিরে যান 

এবং সেখানে “সিন্ধু টাইমস ও “সিন্ধু স্থুধার' 

নামে ছুটি কাগজের সম্পাদনা করতে থাকেন। 

এই কাজে তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। 
তবু তিনি প্রায়ই কলকাতার বন্ধুদের কাছে 
ঠাকুরের খবর নিতেন । ১৮০৬-র ফেব্রুআরিতে 
তিনি জানতে পারেন যে, ঠাকুর গুরুতরতভাবে 
অন্ুস্থ হয়ে পড়েছেন অত্যন্ত অধীর হয়ে তিনি 

লিখলেন-_ 

প্রিয় মতি, ১৪ ফেব্রুআারি, ১৮৮৬ 

পরমহংসদেবের অন্স্থতার খবর পেয়ে অত্যন্ত 

অধীর হয়েছি । মনে হচ্ছে তিনি আর বেশি- 
দিন এই পৃথিবীতে থাকবেন না। তবু আমি 

আশায় বুক বেঁধেছি। তার কাছে যাবার জন্ত 
মন ছটফট করছে, কিন্ত কি করব কাজের 

বন্ধনে আবদ্ধ! 

দয়া করে পত্রপাঠ আমাকে তার সম্বন্ধে 
জানাও । আশ! করি তুমি কুশলে আছ। ইতি 

হীরানন্দ। 

হীরানন্দ ৭৬৪৯ 

কাজের বন্ধন কিন্তু হীরানন্দকে আটকাতে 

পাকেনি। ঠাুরের ভালবাসার টানে সব কাজ 

ফেলে রেখে ছুটে এসেছেন এপ্রিল মাসেই, 
উপস্থিত হয়েছেন কাশীপুর উগ্যানবাটীতে 

শ্রীরামকুষের পদতলে । আর অনেকদিন পরে 
তাঁর এই যুবক ভক্তটিকে কাছে পেয়ে ঠাকুরও 
খুব খুশি । প্রবাসী প্রিয়জনকে কাছে ধরে রাখার 

ব্যাকুলতা। নিয়ে বলছেন--সেখানে নাই ৰা. 
গেলে? এইখানে থাক না ?* হীরানন্দ যে 
ঠাকুরের কত প্রিয় ছিলেন তার পরিচয় পাই 
যখন দেখি অপরিগ্রহের প্রতিমৃতি ঠাকুর শিশুর 

মতো আব্দার করে হীরানন্দকে বলছেন--তবে 

পাজাম। পাঠিয়ে দ্িও। পাজামা চাইছেন কার্ণ 
-_হিরানন্দ বলিয়াছেন, তাদের দেশের পাজামা 

পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর 

স্মরণ করাইয়া দ্িতেছেন, যেন তিনি পাজামা 

পাঠাইয়া দেন ।* 

বন্ুদিন বাংলার বিদ্ৎসমাজের মধ্যে থেকে 

এবং তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ব্যক্তিত্বের 

সংস্পর্শে হীরানন্দ যে-প্রসারিত উদার দৃষ্টি লাভ 
করেছিলেন সেই দৃষ্টি দিয়ে যখন তিনি তার 

নিজের সমাজের দিকে তাকালেন তথন দুঃখে ও 

লজ্জায় তাঁর অন্তর ভরে গেল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 

করলেন, যে-কোন উপায়ে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার 
অন্ধকার থেকে পিম্ষীনমাজকে মুক্ত করবেন । 

তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শক্তিশালী 

লেখনীর সাহায্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তার 
বুকের আগুন । তিনি বুঝেছিলেন ষে, কুসংস্কারের 

বিরুদ্ধে লড়বার একমাত্র অস্ত্র হল শিক্ষা । তাই 

২ প্্রীরামর্খ এবং হীরানন্দ শৌকিরাম আদওয়ানি_স্বামী প্রভানন্দ, গ্রবুদ্ধ তারত, 
ফেব্রুজীরি ১৯৭৬, পৃঃ ৬৬ 

৩ কথামত) ৪1৩৩৩, 
? “কথামত; ২২৭৫? 

€ “কথামত, ২২৭৫ 

৬ “কথামুত”, ২।২৭।৫ 



আপ, 

তিনি একদিকে তখনকার এডুকেশন কমিশনের 

চেয়ারম্যান স্যার ভরু হাণ্টারের কাছে আবেদন 

করলেন সিন্ধুদেশে একটা কলেজ স্থাপন বাঁধার 

জন্ক এবং অন্র্দিকে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার 

জন্ত শিক্ষায়তনের প্রয়োজন --এ নিয়ে সার ছুটি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--+১১শ সংখ্যা 

মধ্যে পিক্ষাবিস্তারের ডাক দিলেন। গোঁড়া 

সমাজপতিদের সমস্ত বাধ৷ উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে 

ঘোষণা! করলেন যে, মেয়ের শিক্ষিত না! হলে 

কিছুতেই সমাজের মঙ্গল হবে না । হীরানন্দ 
ও 

তীর কয়েকাটি বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক 

কাগজেক় মাধামে তিনি জনমত তৈরি করতে 

লাগলেন। অবশেষে নফলতা এল--তীার একাস্ত 

প্রচেষ্টায় সি্ধুদেশে স্থাপিত হল. কলেজ । এরপর 

এক 'অকল্পনীয় কাণ্ড করলেন হীরানন্ন। 

তখনকার সিশ্ধীমাজে য!। কেউ চিন্তাও করতে 

পারত না তিনি তাই করলেন--সিম্ধী মেয়েদের: 

প্রচেষ্টায় অসন্তবও সম্ভব হল-__নড়ে উঠল অজতার 

জগন্দল পাথর । সাড়া পড়ে গেল সমস্ত সিষ্ধী- 

সমাজে। হীরানন্দের ডাকে এগিয়ে এলেন 

শিক্ষিত যুবকেরা । স্বন্কুরঃ শিকারপুর, লারকারা 

প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল গড়ে উঠন। 

চত্ুরা নামে একটি অন্ধ মেয়ে হীরাননোর কাছে 

॥ 
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আবেধন করল, সে লেখাপড়া করতে চায়। শুধু 

সেই মেয়েটির . জন্ত তিনি অনেক কষ্টে ইংলও 

থেকে ব্রেল-এ ( 88111) লেখা বই আনালেন। 

বুদ্ধিমতী মেয়েটি অল্পদিনের মধ্যেই পড়তে শিখল। 
শুধু তাই নয়, সে নিজেই দিম্ধী অক্ষরে ব্রেল সৃষ্টি 
করে সমস্ত “গীতা” অন্থবাদদ করে। মেয়েটির 
সাফল্যে সেদিন সব থেকে বেশি আনন্দ ও গর্ব 
অজভব করেছিলেন হীরানন্দ।. মেয়েদের মধ্যে 
প্রচারের উদ্দেশ্তে তিনি গুরুমুখী ও দিন্ধীভাষায় 
যথাক্রমে 'সরস্বতী' ও “দিসধার পত্রিকা” নামে 
ছুটি পত্রিক! প্রকাশ করেন। তীর লেখনী সমস্ত 
নারীসমাজকে তাদের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
সচেতন করে তোলে । 

প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে লাগলেন হীরানন্দ। 
ছন্সবেশে গরীবদের কুটিরে কুটিরে ঘুরে খোজ 
নিতে লাগলেন তাদের ব্যথা-বেদনার, অভাব- 
অভিযোগের । দিনের পর দিন ওষুধের বাঝ্স হাতে 
নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন অসহায় দরিদ্র রোগীদের 
সেবা করার জন্য | উৎসাহী যুবকদের নিয়ে 
তিনি তৈরি করলেন “বিশ্বাপীর দল' এবং গ্রামে 
গঞ্জে গিয়ে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করতে 
লাগলেন। লক্ষ, বন্বে, কলকাতা প্রভৃতি শহরে 
গিয়ে নানারকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ 
করলেন। বড় বড় প্রতিষ্টান পরিচালন করার 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন। তার ছুজন 

বাঙালী বন্ধুর সহায়তায় গড়ে তুললেন একটা 
আদর্শ স্ুল-_“ইউনিয়ন একাডেমি” । বাঙালী বন্ধুর 
একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তার সাহায্যে 
হীরানন্দ সিষ্ধী ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শেখাতে 
চেষ্টা করেন। 
[১৮৯২ খর্টাবে সিদ্ধুদেশে কলেরা মহামারী 
হয়ে, দেখা দিল। শত শত লোক কলেরায় 
আক্রান্ত হলেন। হীরানন্দ দিনরাত নিজহাতে 
সেবা করতে লাগলেন । সবাইকে ডাক দিয়ে 

তিনি বললেন--সময় বহিয়া যায়, সুযোগ পক্ষ 
লয়, / মৃত্যু নয় দূরে । / কাজ, কাজ, কাজ কর 
যতক্ষণ আছ ধরণীতে । তার সাহায্যে ও 

উৎমাহ্থে গড়ে উঠল হাসপাতাল ও সেবা-সঙ্ঘ। 
দেশের উন্নতি, সমাজের মঙ্গলের জন্য সর্বদা 

ব্যস্ত থাকলেও নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি 

হীরানন্দ 8১১ 

কর্তু্যও হীরানন্দের ত্রুটি ছিল না। নিজের 
ছুটি মেয়ে যাতে স্থশিক্ষা পায় তার জন্ত হীরানন্দ 
অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন । সেই সময় 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মা শ্রীমতী অঘোরকামিনী 
দেবী বিহারের বাঁকিপুরে মেয়েদের জন্ত একটা 
স্থল ররেছিলেন। হীরানন্দ ঠিক করলেন, 
মেয়েদের অঘোরকাধিনী দেবীর স্কুলেই ভত্তি 
করে দেবেন এবং সেই উদ্দেশ্টে ১৮৯৩ গ্রী্টাব্ের 
জুন মাসে মেয়েদের নিয়ে যাত্রা করেন। সিনধু- 
দেশের হায়দ্রাবাদ. থেকে তার। যখন লক্ষৌ এসে 
পৌছলেন তখন হঠাৎ তাঁর ছোট মেয়েটি অনুস্থ 
হয়ে পড়ে । রাতের পর রাত জেগে হীরানন্ 
মেয়ের সেবা করতে লাগলেন। তাঁর অক্লান্ত 

সেবায় মেয়েটি ্বস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি নিজে 
অন্বস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জর, তবু তিনি 
লক্ষৌতে সময় নষ্ট করতে রাজী হলেন না, কারণ 
তার কর্তব্যে অবহেল1 হবে! বাকিপুরে যখন 
পেশছলেন তখন তার জর ১০৪ ডিগ্রী, তবু সেই 
অবস্থাতেই তিনি অঘোরকামিনী দেবীর সঙ্গে 
দেখ। করে ত্বার মেয়েদের শিক্ষার ভার' নিতে 

অন্থরোধ করলেন। 
দিনের পর দিন হীরানন্দের অন্থখ বেড়েই 

চলল । অঘোরকামিনী দেবী ও অন্তান্তর! 

যথাসাধ্য মেবা করতে লাগলেন, কিন্তু জর 
কিছুতেই কমল ন1। ১৪ জুলাই ১৮৯৩-এর কালে 
দেখা গেল তার গায়ের জর ১০৫ ডিগ্রী । জরে গ! 
পুড়ে যাচ্ছে অথচ প্রশান্ত মুখে হীরানন্দ অবিরাম 
বলে চলেছেম--“জয় জয় সচ্চিদানন্দ হুরি+, 
হরি বল হরি”, “তুমি হে ভরসা আমার অকুল 
পাথারে', বেল! ঠিক ১১টার সময় ধীরে ধীরে 
প্রশান্তির মধ্যে শেষক্ষণটি ঘনিয়ে এল । সমস্ত 
রুখে তখন তীর মৃত্যুজয়ীর ন্গিগ্ক হাসি। 

হীরানন্দ হাসলেও সমস্ত সিষ্ধী জাতি সেদিন 
কেদেছিল। প্রিয় নেতা, পথ-প্রদর্শককে হারিয়ে 
আকুল হয়ে কেঁদেছিল সিদ্ধুদেশ। আধুনিক দিশ্ধী- 
সমাজের রূপকার সাধু হীরানন্দকে সিম্ধীর! কখনও 
ভোলেনান, ভূলতেও পারবেন না। আর তৃলবেন 
ন] শ্রীরামকৃষ্ণ-ভত্তবুন্দ। কারণ তারা জানেন 
স্্স্বরূপ শ্রীরামরুঞ্জকে ঘিরে তার 'সাঙ্গোপাক্গাদি 
তক্তগণে'র যে মণ্ডল, সেই অপূর্ব সৌরমগুলের 
একটি উজ্জল তারার নাম-_হীরানন্ন। 



দারজিলিং-কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম 
ভক্গ্ক ছিজেন্দরন।থ বন্থু 

প্রয়াত লেখক কাঁলকাত। 'বিধ্বাঁবদ্যালয়ের তুলনামলক ভাষাতত্তেবর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 

দারজিলিং হল “দোরজিলিং* বা 'দোরজি- 

স্থান” । “দোরজি* তিব্বতী কথা, মানে হচ্ছে 

বন্ধ আর “লিং* দ্বীপ বা স্থান__যেমন জন্বৃদ্বীপ 
বা ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় “জন্বোলিং”। 

দারজিলিং-এ মহাকালের মন্দিরের কাছে রয়েছে 

দোরজি লামার সমাধিস্থান। তাঁরই নামে বুৰি 
এই দোরজিস্থান বা বস্তরস্থান। লামার নামের 
সঙ্গে “দোরজি* বা বজ্র যুক্ত কেন সে-বিষয়ে 

কৌতুহল হওয়। শ্বাভাবিক এবং সে জিজ্ঞাসা 
যিটতে পারে দারঞজিলিং-কালিম্পং-এর লামাধর্ম 

সম্বন্ধে একটু সন্ধান নিলে । 

দারজিলিংএর যা য। ভরষ্টব্য তার মধ্যে নাম 
করা হয় এখানকার বৌদ্ধমন্দিরগুলিরও | কিন্তু 
নিসর্গসৌন্দ্যরসিকের চোখ দিয়ে এই সব জরষ্টব্ের 

দেখা ব্যর্থ। নৈলগিক সৌন্দর্ধভোগের মে চোখ, 
সে চিত্ত না থাকলে যেমন: টাইগার হিল থেকে 

নুর্ষোদয় দরশনি সার্থক হয় না, তেমনই এই সব 
বৌদ্ধমন্দির দেখতে হলে লামাদের দেবদেবী ও 

তাদের বিশ্বাস-অর্চনার সন্বন্ধে জ্ঞান ও জিজ্ঞাস! 

না থাকলে চলে না। মন্দিরের ভিতরের মৃতি ও 
দেয়ালে আকা ছবির উপর অদ্ভূত নয়নে শুধু দৃষ্টি 

বুলিয়ে ফেরেন ধার! অন্তরে তাদের রেখা পড়ে না 
বিন্দুমাত্রও। 

দারজিলিংএর কাছে “ঘুমে” আছে একট৷ 

তিবকৃতী গুস্ফাঁ। তুটিয়াবন্তিতে আছে ভুটিয়াদের 
একটা । দারজিলিং-এর মাঝখানেই তামং মন্দিরে 

আছে নেপালী বৌদ্ধদের একটা । আর আলু- 
বাড়ী বলে একট জায়গায় আছে, আর একটি 

গুন্কা_-কালিম্পং-এ একটিই বড় গুম্ফা-_সেটি 

তিব্বতীদের | - 

গুল্কার বাইরে খোলা চত্বরে উড়ছে খুব লব 

ফালির নিশান--তা দুর থেকেই অনেক সময়ে. 

গুন্ফ! চিনিয়ে দেয়। একটা ফটক থাকে প্রায়ই। 

মন্দিরের বাইরে আর ভিতরে নানারকম ছবি 

আকা_-সে চিত্রণে আমার্দের ভারতীয় কলার 

সঙ্কে চৈনিক কলার যেন মিশ্রণ দেখা যায়। 

ভিতরে সারি সারি বসার জায়গা_বৌদ্ধ লামা 
ও ভক্তদের মর্যাদা অন্থসারে তাদের আসনের 

উচ্চতা ঠিক করা আছে। পাশে খোপে খোপে 

“তেঞ্জুর” আর “কেঞ্জুর” ধর্মগ্রস্থ-_হলদে রেশমী 

কাপড়ে সযত্বে মোড়া । আর সামনে সারি সারি 

মুতি। সে শুধু বুদ্ধের মৃতিই নয়। ওদের 
দেবদেবীর ধারণ! অত্যন্ত বিস্তৃত-_এমনকি বড় 
বড় লামারাও এ দেবগোষ্ঠীর অস্ততুক্তি হয়ে 
গেছে। 

'এক আর্দি বুদ্ধকে ওর! মেনে থাকে,_ 

তার দেহ নেই, তিনি সর্বব্যাপী, দর্বশক্তিমান্। 
ওখানকার লামার তার. নাম বলেছে 

“সমস্ততদ্র” | বল হয়েছে, এর চারদিকে 

চারলোকে চার দিকূপাল আমাদের বায়ু, 

ইন্দ্র, বরণের মতো । বীণা হাতে 

শুত্রকায় “বজ্রসত্ব” ( তি--দোরজিসেম্প। ) পূর্ব 

দিকপাল । “অমিতাভ” বা “পল্মা”? মামে,_ 

একটি জন্ত ও একটি ভাগ হাতে, লাল রং-এর 

নাগরাজ পশ্চিম দিক্পাল। তরোয়াল হাতে 
সবুজ রং-এর “রত্বা” হলেন দক্ষিণদিকের দিকৃপাল, 
আর উত্তরিকের হলেন পীতকায় যক্ষরাজ 

“কর্মা” | সমন্ততদ্রের সঙ্গে এই চারজন হলেন 

'গ্যালোয়ারিড|” বা পঞ্চদেবতা। চার দিক্ 
পালের ছবি আকা থাকে সাধারণত মন্দিরের 

বাইরের দেয়ালে। 

এদের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় বুদ্ধ বোছি, 
সত্ব দেবতা গরু সবাই স্থান পেয়েছে । ভুটিয়ারা 

বজমত্ব বা “দোরজিসেম্প।”কে ঠিক সমস্ততবের 
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পরেই স্থান দেয়। তারপর আর্ধবন্র বা "গরব- 
দোরজি”, তারপর পল্সসম্ভব বা “গুরুরিন্পোচে” 

তারপরে “অবলোকিসার” বা অবলো কিতেশ্বর-. 

ধার এগারোটি মাথা, আর এক হাজার হাত এবং 

প্রত্যেক হাতে একটি করে চোখ । নেপালী 

বৌদ্ধমন্দিরের দোতলায় দেখ! যাবে দীপক্কর 
বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ আর মৈত্রেয় বুদ্ধ-_এই তিন বৃদ্ধ- 
মৃতি পাশাপাশি । এরা হলেন অতীত বর্তমান 
আর ভবিষ্যৎ কালের বুদ্ধ। নিচের তলায় পক্ম- 

সম্ভবের মৃতি মাঝখানে, ছুই দিকে ছুই তারামৃতি, 
এক তারামৃত্ির পাশে অবলোকিতেশ্বর আর 
একটির পাশে অমিতাভ বুদ্ধ। অমিতাভকে এরা 

বোধিসত্ব বলে মানে। আর ঝঞ্ুশ্রীকে খুব 

প্রাধান্য দেওয়া! হয়। প্রণাম মন্ত্র তাই নমে।. 

বুদ্ধায়, নমে!| ধন্মায়, নমে। সংঘায়, নমে! মঞ্জুস্সিরি 

বোধিসত্বায়। এই লামাধর্মের বিশেষত্বই . হল 

এদের দেবগোষ্ঠীর পর্বগ্রাসিতা--তাই বোধি- 

সত্বের সঙ্গে শিব, গণেশ, কালীর পুজ। করতেও 
এদের আপত্তি নেই-_ভুটিয়াবস্তির পথে পাহাড়ের 
গায়ে সবরকম মৃতিই পাশাপাশি আকা! দেখ 
গেল। মহাকপের মন্দিরে শিবের পুজা! করছেন 
হিন্দু নেপালী, সঙ্গে সঙ্গে তিববতী বৌদ্ধদের ও 

অর্চনা চলছে। শিবের সঙ্গে গৌরী গণেশের 
মৃতি আক!, আর-এক জায়গায় কালীমৃতিও 
আছে একটি। লামাধর্মে এরা সকলেই স্বীকৃত। 
কালিম্পং-এ এক ভুটিক্া। দোকানদারের বাঁড়িতে 

আরও দেখা গেল নানক থেকে আরম্ভ করে যত 

সব শিখগুরুরও মৃতি ও ছবি। 
তিব্বতীদের আগে যে ধর্ম ছিল তার নাম 

“ব্যোনপা”--তাতে এই রকম বিশ্বাস করা হত 
যে, সব প্রাণীরই মধ্যে, সব জিনিপেরই মধো এমন 

আত্ম। আছে যার দার। ভাপ ব৷ মন্দ হওয়। লম্ভব। 

অষ্টম শতকে রাজ! “ভিশন দেচান* ভারত- 

ব্য থেকে ছুইজন বড় ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে 

ঙ 

দারজিলিং-কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম ৭৭৩. 

আনেন_-একজন শাস্তরক্ষিত আর' অন্তজন 

হলেন পদ্মসম্ভব। পল্পসন্তভব “ব্যোনপা” ধর্মের 

সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের একটা চমৎকার সমম্বয় করে 
দিলেন এবং তাঁর যোগাচারের জন্য তিনি খুবই 
জনপ্রিয় গুরু হয়েছিলেন। তিনি ওখানকার 

লোকদের ছুটি ভাগে বিভক্ত করলেন--ধীরা 

বৌদ্ধ তারা “নানপা” ব। ভিতরের লোক, ধারা 

বৌদ্ধ নন তার “চিপা” বা বাইরের লোক ! 
তার প্রবতিত এই সমন্বিত মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্ম 

.“নিংমাপ।” বলে পরিচিত-_এরই নান। শাখাধর্ম 

আজও তিব্বতে, নেপালে, তূটানে বিস্তৃতভাবে 

চলছে এবং পদ্পসস্তব গুরুরিন্পোচে আরাধ্যতমদের 

একজন বলে খুব বড় স্থান পেয়ে আছেন। ই 

শীষ্টান্বে বাংলাদেশ থেকে অতীশ দীপঙ্কর এসে- 

ছিলেন তিব্বতে ; তিনি এই ধর্মের একটা সংস্কার 

করেন। তাঁর প্রবতিত ধর্ম ও তার শাখার নাম 
ক্দম্পা, করম্প!, ছুগপা, দিকুংপ।--এইসব। 

দারজিনিং-কালিম্পং-এ এই সব ধর্ম-সম্প্রদায় ন। 

থাকলেও গুরু বলে অতীশ দীপঙ্কর আরাধ্যের 

স্থান পেয়ে আছেন-_অনেক মন্দিরে এর মৃতি 

আছে। সর্বশেষ সংস্কার করেছিলেন-_ চৌংখাপ।৮ 

তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম “গ্/লুগ পা” বা হলদে টুপি- 
সম্প্রদায় তিব্বতেই প্রধান, নেপাল ভুটান বা 

দারজিলিংএ বেশি নেই। কালিম্পং-এ. এই 

সম্প্রদায় । এর! দালাইলামাকে এত বড় স্থান 

দেয় যে, তার জন্তে নির্দিষ্ট ষে অতি উচ্চ আপনে 
রাখা আছে তঁ।র পোশাক পরিচ্ছদ তা বৃদ্ধমূতিকে 

 পর্বস্ত সম্পূর্ণ আড়াল করে আছে। দালাইলাম।, 

পান্চেন লাম! প্রভৃতি অনেক লামারও মৃত্তি 

দেখা যায় এই সব বৌদহ্ধমন্দিরে |. 

মহাযান বৌদ্ধধর্মের নান সম্প্রদায় ভারতেই 
ছিল-মন্ত্রযান, বজ্রধান, সহ্জষান প্রত্ৃতি। 

তিব্বতী লামাধর্মেও তাই: বজের স্থান। বঙ্জের 

প্রতীক একটি উপকরণ মস্ততস্ত্র পাঠের সময়ে 



৭৭৪ 

হাতে “ঠির্পো” বা ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে লাগার 
পাঠ করে তাদের পবিজ্র গ্রন্থ । “1” বা ঢাকের 

উপর “নারজাপ” নামে একটা বাকানে কাঠি 

দিয়ে আঘাত করে বাচ্চধবনি--পৃজা-অর্চনার একটি 
বিশেষ অঙ্গ । আর একটি উপকরণ লামার্দের 

সঙ্গে বিশেষভাবে জাড়ত। সেটি এক: ধর্মচক্র-- 

এর মধো একটি কাগজে লেখা আছে পবিত্র মন্ত্র। 

ছোট ছোট এই ধর্মচক্র প্রত্যেক লামার সঙ্গে 

থাকে, বাড়িতে থাকে, ধর্মমন্দিরে বসানো থাকে । 

সাধারণত তলায় আগুন জালানে! থাকে এমন- 

ভাবে যাতে করে চক্র আপন] হতে ধীরে ধীরে 

ঘুরতে থাকে । তুটিরাবস্তির গুস্ফায় আছে প্রকাণ্ড 
পিপের মতে। একটি চক্র--একটি ঘণ্ট। তার সঙ্গে 
এমন জায়গায় লাগানো আছে--একবার পূর্ণ 
আবণনে ঘন্টা বেজে ওঠে । চক্র ঘোরে আর 
বলতে হয় “ও মণিপন্মে ছু” | এই মন্ত্রের দার্শনিক 

অর্থ অনেক লামারই জানা নেই। কিন্তু এর 

'একট। চমত্কার ব্যাখ্যা শোনা যায় অশিক্ষিত 

লাষার্দের কাছে। 

লামাদের দেবলোক হল “খাম্হ্ম্” বা তিনটি 

লোকের নমষই--“দোখাম্৮, “জুখাম্ত ও “জুমে- 
খাম তার নিচে আছে অন্থ্রলোক, নরলোক, 

পশুডলোক, প্রেতলোক, নরক। এই সব লোকেই 

আছে হুঃখ। যেমন দেঁবগোকের ছুঃখ হল 

অবতারক্ষপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ । অনুরলোকের 
ছুঃখ যে দেবতার্দের সঙ্গে ছন্দ তার্দের চিরস্তন। 

আর নরলোকের ছুঃখ জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু । 
পঙ্ডলোকের দুঃখ তারা কথা বলতে পারে না। 

প্রেতলোকের ছুংখ তাদের ক্ষধ। তৃষ্ণা অনির্বাণ । 

উদ্বোধন 

অপরিহ্ার্য। এক হাতে এই “দোরজি” অন্ত. 

[ ৮*তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

আর নরকের তো ছুঃখের অস্ত নেই। ওঁ কথাটি 
এ ত্রিলোক বুঝায়-_-অ, উ, মূ হল দোখাম্, 
জুখাম্ ও জুমেখাম্। তারপরে ম, পি, পদ্, মে 
এবং হু এই পাঁচটি অক্ষর দাড়াল যথাক্রমে 

অন্থরলোক, নরলোক, পশ্ুলোক, প্রেতলোক; 

নরকের পরিবর্তে । ধর্মচক্র ঘুরিয়ে গু মণি পদ্দে 

হু বলার উদ্দেশ হল এই ছয় লোকের ছুঃখ দুর 
হোক্। এ যেন অনেকটা আমাদের .শাস্তিবচনের 

মতে। | 

. মহাকালের মন্দিরে আছে অসংখ্য ত্রিশুল। 
শুধু ওখানেই নয় অন্তত্রও এই ভ্রিশূল বা “খড়ম” 

দেখতে পাওয়া যায়, যেমন তামং মন্দিরে একটা 

ত্রিশলে গাথা তিনটে মাটির মুও-ব্যাখ্যা তার, 

ভুত ভবিষ্যৎ ব্মান এই ত্রিকালের দুক্ক তকারীদের 

এই দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে । লম্বা সরু কাপড়ের 

যে নিশানের কণ। আগে বল। হয়েছে, তার উপরে 

ছাপানো আছে অনেক মন্ত্র আর মাঝে মাঝে 

এক-একট! ছবির ছাপ। দে ছবিতে একটি 

ঘোড়।, তার পিঠে রত্ব ও পদ্ম রয়েছে । আন 'এক- 

রকম ধ্বজ। দেখা গেছে মহাকালের মন্দিরে 

গোল গোল কৌচ দেওয়। কাপড় ঝুলিয়ে যেন 

অশোকস্তস্তের অন্রকরণ করা হয়েছে । এই সব 

নিশান ব| স্তন্তধবঞ। লোকে উঠিয়ে দিয়ে যায় 
কোন রোগ বা বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মানসিক 

করে। আবার অনেক পময়ে এগুলি নিজেদের 

বাড়িতেও উঠায় । 

দারজিলিংকালিম্পং-এর এই লব খুল্ফাসস 

নান! পার্থক্যের মধ্যেও মোটায়ুটি যে লামাধর্মের 
পরিচয় পাওয়! যায় তার বিরাট ওদার্য আমাদের 

বিস্মিত করে। | 



পুস্তক সমালোচনা 

দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান ও শান্ত: 
স্বামী সোগেশবরানন্দ । প্রকাশক : শ্রদ্ধা প্রকাশন, এ, ই 
৯১৩৯, বিধান নগর, কাঁলকাতা-৬৪ | ৯ম সংস্করণ 

(১৯/৫)। পহ্ঠো ২০০; মূল্য: ২০০০ টাকা। 

যোগ, বেোস্ত, ধ্যান বা আধ্যাত্মিকতার 

বাজারে জোয়ার এসে গেছে। নান| কারণে 

দেশের ও বিদেশের অনেক মানুষ অল্পের মধ্যেই 

এগুলি সামান্ততঃ কিছু লাভ করার জন্য ব্যস্ত। 

ব্নচারী বা আশ্রমবাপী না হয়ে, গেরস্ত 

থেকেই, কিছু শান্তির জন্য তারা আগ্রহী। 

স্বামী সোমেশ্বরানন্দের বইটির বক্তব্য তাদের 

লক্ষ্য করেই। 

বইয়ের শেষে »নং অধ্যায়ে কিছু 10057510/ 

( নিভৃত একান্ত আল।প )-এ সমস্যা নিয়ে হাজির 

হয়েছেন আমাদেরই নিত্যকার পরিচিত শিক্ষিত . 

মধাবিত্তের নান! স্তরের মান্ষ। শুধু এই 

আলাপগুলি যর্দি পড়েন বা চোখ বোলান, 

অন্য কোন অধ্যায়ে, অনায়াসেই বইটির অভিমুখ 

ধরতে পারবেন_ এক কথায় সেটা মনকে সরাসরি 

দেখে বিশ্লেষণ করার আহ্বান । 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জমি অয়াল, 

পরিভাবায় দুস্তর | সাধারণ মানুষ দরকার মতো 

যাতে পে জমিতে কিছুটা চলাফের। করতে পারেন 

সেজন্য কিছু কিছু জনপ্রিয় প্রবন্ধ, পুস্তিক ছাপ! 

হয়। সোমেশখরানন্দ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অনুরূপ 

ভূমিক। পালনের চেষ্টা করেছেন। যোগ, বেদাস্ত, 

ধ্যান ইত্যার্দির উপরেও নিজে-পড়ুন-পড়ে-শিখুন 

জাতীয় জিনিস প্রকাশিত হচ্ছে । নবীন পদার্থ- 

বিজ্ঞানও প্রাচ্যের প্রাচীন বনু মতবাদের দিকে 

মিলনের হাতটি ক্রমণঃ প্রদারিত করছে। লেখক; 

অনুমান করতে অস্থবিধে হয় না, এগুলির সঙ্গে 

সাধারণভাবে পরিচিত । কিন্তু'তিনি য়ে ভুপায়, 

বলছেন তাতে কিছু স্বকীয়তা আছে; অথব৷ বল! 
যায় প্রায় ভুলে যাওয়৷ অতীতের কিছু ছুঃসাহদী 
দার্শনিকের মননের ছায়। এতে পড়েছে। 

চমক আছে, উপভোগ্য বস্ত আছে পাতায় 
পাতায়। তা সত্বেও অনেক উক্তিকে কিছুট। 

পরিবর্তন (0801) করলে মনে হয় ভাল হত। 
যেমন “কামিনী” শব্ষের শ্রীপামরুষ্খ-অভিপ্রেত অর্থ 
(২৩ পৃঃ) 5 ভূতের ভয়েতে “রামনাম" অর্থাৎ অন্ত 
ধরনের চিন্তাশ্লোত (২৮ পৃঃ); বূমগোল্লাকে ৃ্ 

প্রীতিজনক ভাবছি, এটিই ধারণা ( %15-8-%15 

বাস্তব) ৪৪ পৃঃ)) ইত্যার্দি। পরিবর্তনগ্ডলি 

এইরকম হলে ভাল হয় কিনা লেখক ভেবে দেখতে 
পারেন, যথাক্রমে :__কথাম্বতের কথা! প্রধানত! 

পুরুষ তক্তর্দের মামনে বল! এবং স্ত্রীজাতিকে বিস্তা 
এবং অবিষ্তা গোষ্ঠীতে বিভাগ ; ভূতের ভয় পেলে 

শিশুকে গুরুজনের1 রামনাম করতে শেখান; 
প্রীতিজনক ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্তঃক্ষর! গ্রন্থির 
নিঃসরণ ন্সাযুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে, কাজেই এ 

বোধের মধ্যে বাস্তবতার মাত্র! আছে। 

বই-এর ভাষা ও ভঙ্গী সাবলীল। শিক্ষিত 

বাঙালীর নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় বু 

ইংরেজী শব্ধ ব্যবহার করেন স্বাভাবিকভাবে । 

সেইরকম বৈঠকী মেজাজ আগ্যোপাস্ত। অনেক 

ৃষ্টাত্তই হালফিলের সংবাদপত্রের শিরোনায়ের,। 

ঘটনা নিয়ে। লেখক যেন ববতে, চার :. 
18801500 কিছু রাখব না; প্রাণগ্রদ এ.জিনিমূ। 

সকলে পাক, সহজে.  পাঁকঃ সাম্য অন্যান 

আহরণ করুক”. তৃতীয় তধ্যায়-বহ। টুক্কিটাবি? 
নির্দেশনা, রয়েছে: 'মন:মংযামর, প্রাচীন তু, 
নবীন .স্বাধকের1 আ৪.কৃত.কত উপ. অর্বনা, 
করেন,। যেমন, .মন্ত্রকে . মাত্রায়. বিভূক্ষ . করে 

প্রতি. পদক্ষেপে -উরণ-, কারের, সাহায্যে 
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নাদ-সাধন, ঘড়ির টিকৃটিক-এর সমতালে জপ, 

মহাপুরুষদের পট ও উক্তিকে লিখে দেয়ালে- 

টেবিলে রেখে দেওয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি ইত্যাদি | . 

সাধারণ ভক্কিবাদকে (গুরু বা ইষ্টের প্রসঙ্গ অল্প 
আছে ) লেখক বই-এতে তেমন প্রশ্রয় দেননি । 

কিন্ত একটা কথ! বিশেষভাবে ভাবতে হবে। 

জীবনের সব ক্ষেত্রেই অন্থশীলনের, প্রস্ততির 

প্রয়োজন । ক্ষেত্টার নাম যখন ধ্যান ব| 

আধ্যাত্মিকতা ইত্যার্দি, তখন একথাটা বেমালুম 

ভূলে গেলে চলবে না । এ বই-এর মধ্যে এটিরই 

অভাব চোখে পড়ে। বইটিতে নৃতন ব্যঞ্চনায় 
মণ্তিত কিছু কিছু শব ব্যবহার কর! হয়েছে। 

ধী-শক্তি' (৮৫ পৃঃ এবং অন্যত্র ), অশক্তি' (৮৬ 

পৃঃ), “চিদাকাশ' (৬* পৃঃ) প্রভৃতি । চিদ্দাকাশকে 
চক্র ইত্যাদির সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছে, য৷ বৈদিক 

ব৷ তান্ত্রিক কোন ধারাতেই সম্ভবতঃ পাওয়! যায় 

না। চিদ্দাকাশকে দ্ধযর্থহীন ভাষায় শরীর-মধ্যে 

চিহ্নিত করাতে কোন কোন পণ্ডিত ভ্রকুটি 
করবেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত কোন কোন 

ধ্যানভূমিকার সম্পর্কে মন্তব্য আমাদের পক্ষে 

ধৃষ্টতা । কারণ দে অধিকার বা অভিজ্ঞতা অর্জন 
করা হয়নি। আমার্দের আশ! এবং অঙ্মান যে, 

ধ্যানপটু মান্ষদের সঙ্ষে কথ! বলে, বিশেষ বিশেষ 
ডায়েরী বা পুস্তকার সংকেত তথ! লেখকের 

নিজনম্ব অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষণের ফলেই এত 

নিশ্চিত সব উক্তি কর! হয়েছে (যেমন ধরুন, 
৯৫ পৃঃ-তে কোন কোন মন্তবা )। শ্রীরামকৃষ্ণ- 

বিবেকানন্দ সাহিত্য বা বোন্তী সাধুদের কিছু 
সর্বজনগ্রাহথ অন্থতব-কাহিনী ব। যোগশাস্ত্রের কিছু 

কিছু বর্ণন। ( যেমন, নীহার-ধৃমার্কানিলানলানাং*"* 
অভিব্যক্তি-করাণি যোগে ) আমর] জানি বা ১৬৫ 

পৃষ্ঠাতে বণিত “সময়-চেতনা চলে গেলেও**** 

ইত্যাদি অনুভব বহজনমান্ত হলেও লেখকের অনেক 
মন্তব্য বিতর্কের (10269 09890) স্ডি করবে । 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ---"১১শ নংখ্ 

অবস্ত লেখক বারেবারেই বলছেন, যেন পাঠকের! 
নিজেরা হাতে-নাতে ক্রিয়াগুলি করে দেখেন। 

বই-এতে আর-একটা ক্রটি). অনাবশ্কতাবে 
অতিমাত্রায় কিছু বাংল! শব্দের ইংরেজীতে অর্থ 
দেওয়া। বিশ্বাপ, অত্যান, ফলশ্রুতি, নিরপেক্ষ, 

, দৃশ্য, ছ্ম্ব। তীব্র, লক্ষ্য, ভাবাবেগ, 
বৌদ্ধিক, যান্ত্রিক, নীরপ, আগ্রহ, সরিয়ে 
নেওয়া, বোঝা, আশা, তৃপ্তি, সাত্বনা-_এগুলি 
এত পরিচিত শব্দ যে এগুলির ইংরেজী দিয়ে অর্থ 
বোঝানোর প্রয়োজন হয় না। তবে জায়গায় 

জায়গায় ইংরেজী শব্ধ দেওয়া স্প্রধুক্ত হয়েছে। 
যেমন, “রক্ষামূলক ক্রিয়া” যখন ৫669100 1960118- 
10870” হিসেবে অনুদিত হয়েছে, তখনই কথাটার 
মানে ধরতে পার যাচ্ছে। বই-এর অন্যতর 
ক্রটি_ মুদ্রণ প্রমাদ । 

বই-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত “তুলে নেবে জাহাজ- 

মাস্ভল'''চলে যায় প্রবাসেতে” তুলির টানে জীবন্ত 
হয়েছে প্রচ্ছদে । গ্রচ্ছদটি অনুষঙ্গ-গুণে আমাদের 
মনে করিয়ে দিচ্ছে--পাখি ও মাস্তল নিয়ে বল! 
শ্রীরামকষ্জ-কথিকাটি। 

বলিষ্ঠ বেপরোয়া অনন্যতা বইটির ছত্রে ছত্রে 
রয়েছে। চিন্তার পুজি সামান্য থাকলেও নৃতন 
খাতে পাঠক চিন্তাকে প্রবাহিত করতে সহজেই 
প্ররোচিত হবেন বই-এর যে কোন অংশ পড়লে । 
সাত, আট এবং নয় নম্বর অধ্যায়ে চলিঞ্ু পাক্ষাৎ 
জীবনের যে ধারাল ও জোরাল বিঙ্লেবণ ফুটে 
উঠেছে, আলোচনা-চক্রের বা নিভৃত-আলোচনার 
পরিমণ্ডলে তা বইটিকে একটা উপভোগ্য মাত্র 
এনে দিয়েছে। জীবনে ঘায়েল মানুষেরা শেষ 

অধ্যায়টিতে প্রচুর আশার খোরাক পাবেন। 
বইটিতে স্থলে স্থলে ছ্যুতিময় সুত্রোপম কথ৷ 
আপনার মন কেড়ে নেবে। যেমন, “বর্তমানে 
স্থিত হওয়াটাই প্রাথমিক কাজ” ( ১০ পৃঃ), 
“চিন্তার ম্বভাবে'"*স্থিতিতে ভয়, গতিতে ভয়” 
( ১৪৪ পৃঃ), “আনন্দের অন্তবে চিন্তার খেলা 

নেই* (১৪১ পৃঃ)। ঞ্রুপদী ধারার সঙ্গে তাল 
সমগ্রতঃ ন! রেখে লেখা ধ্যান প্রপঙ্গে এরকম বই 
বাংলায় এর আগে চোখে পড়েনি। 

_ম্বামী অমরানন্গ 
রামক [নিধন কাঁণগাতা ৮১5-)প-হোঘ, বেশবারধা। 



বেলুড় মে প্রতিমায় শ্র্ীদূর্গাপূজ। (২০ থেকে 

২৩ অক্টোবর ) এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে ও 

মহাপমারোহে হৃসম্পন্ন হয়। আবহাওয়। ভাল 

থাকায় জনলমাগম যথেষ্ট হয়েছিল। মহাষ্টমীর 

দিন কুমারীপূজ। ও শ্্রীশ্রুর্গাপ্রতিমা দর্শনার্থে 

প্রচুর ভীড় হয়। পুজার তিনদিনই সমাগত 
সহশ্রাধিক ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে থিচুড়ি- 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। 

রামকষ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়লিখিত 

শাখাকেন্দ্রগ্ুণিতেও প্রতিমায় শ্ররশ্রূর্গাপূজ। 

অন্থষ্ভিত হয়েছে: আগরতলা, আসানসোল, 
বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাখি, ঢাকা, গুয়া- 
হাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রাম- 

বাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, 
মরিশান, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহুড়া, 
শেল! ( চেরাপুঞ্তী ), শিলং, শিলচর) শ্রীহট ও 

বারাণলী অদ্বৈত আশ্রম । 

দ্বারোদ্ঘাটন 

গত ৫ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ। 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ 

চেরাপুপ্ধী রামকঞ্চ মিশন আশ্রমের পুননিমিত 
আবাম-কক্ষের এবং ৬ অক্টোবর শিলং বামকৃষ। 

মিশন আশ্রমের নবনিগ্নিত দোতল! পাঠাগার ও 

পাঠ-কক্ষের উদ্বোধন করেন। 
গত ১৩ অক্টোবর ১৯০৫) রামকক। মঠ ও 

রামক্ণ মিশনের অন্যতম লহ-অধাক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
তপন্যানন্দজী মহারাজ সালেম রামকৃষ্ণ মিশন 

রামরুঞ্তমঠও 
ব্লাসকুষ্ সিশন সংল্রা 

আশ্রমের নবনিমিত 'শ্রীসা রদ! দেবী হল” ( বন্তৃতা- 
কক্ষ ও শিশুদের পাঠাগার )-এর ছারোদঘাটন, 

করেন । 

ছাত্র কৃতিত্ব 
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আবামিক 

মহাবিদ্যালয়ের পাঁচজন ছাত্র পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ 
মাধ্যমিক ১৯৮৫-র পরীক্ষায় ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৯ম ও 

১৩শ স্থান অধিকার করে । | 

যুব-সম্মেলন 
গত ৬ অক্টোবর, জলপাইগুড়ি রামকষ্চ মিশন 
আশ্রমের পরিচালনায় ১৪৪জন যুব-গ্রুতিনিধির 
উপস্থিতিতে এক যুব-সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

গত ১৩ অক্টোবর, এলাহাবাদ রামরুষ্ণ মঠ 

ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে আয়োজিত 

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ২**জন যুব-প্রতিনিধি। 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
পম্চেমবঙগে ঘৃ্ণিবাত্যা ও বল্ভাত্রাণ ; 

মনসাত্ীপ রামকু্জ মিশনের মাধ্যমে ঘৃণিঝড় ও 

বন্তায় বিধ্বস্ত ঘোরামারা, সাগর, পাথরপ্রতিষ! 

এবং ২৪-পরগনা৷ জেলার উপকূল অঞ্চলে ২৩২৪ 

জনের মধ্যে শুকনা ও রাল্না-করা খাবার বিতরণ 

করা হয়। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে ১৬১৫টি 

শাড়ি, ১০৪০টি ধুতি, ৯৩২০টি শিশুদের জামা- 

প্যান্ট এবং ২০২টি উলের সোয়েটার বিতরণ কর! 

হয়। ১২টি পুকুরের বন্যার লবণাক্ত জলও পাম্প 

দ্বারা নিষ্কাশন কর] হয়। 

উড়িয্যাক্ব ঘূণিবাত্য। ও বন্যাত্রাণ : তত্রক 
ও তার পার্বতী গ্রামগুলির জলবন্দী অধিবাসীদের 



৭৭৮ 

মধ্যে আকাশ থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলা 

হয়। ভুবনেশ্বর রামরুষ্জ মঠ ও মিশন থেকে 

বালাসোর জেলার ধামনগর ও কোঠার--এই 

ছুই জায়গায় ত্রাণশিবির নির্মাণ করে প্রতিদিন 
৫৩০০ জনকে খাওয়ানো হয়। 

শ্রীলঙ্ক। শরণাধিত্রাণ : মাদ্রাজ রামু 
মঠ ও মিশন, মান্দাপম্ ও তিরুচি শিবিরে আগত 
শরণার্থী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৫১০০টি বান্ রুটি, 
৫০ কে, জি. মুড়ি, ৬* মেট জামা-প্যাণ্ট, ১৭৯ 

মেট পাঠ্যপুস্তক, ৬১টি জ্যামিতি-বাক্স বিতরণ 

করেন। 
| পশ্চিঘবজে পুনর্বা দজ : ২৪-পরগনার 

গাইঘাট! থানায় ১৯৮৩-র ঘৃপিঝড়ে বিধ্বস্ত 
ঠাকুরনগর বালিকা বিষ্যালয়-ভবনের পুননির্মীণ 
কার্য অব্যাহত | 

উদ্বোধন [ ৮৭তঙ্গ বধ---১১শ সংখ্যা 

উদ্বোধন-সংবাদ 
 অরি্রিমায়ের বাড়ীতে: ্ীপরহূর্গাপৃজার মহাষ্ মীর 
দিন বিশেষ পৃজা ও হোম প্রতৃতি হয়। পুজার 

তিনদিনই অগণিত ভক্ত নরনারীর মধ্যে হাতে- 

হাতে প্রসাদ বিতরণ হুয়। 

১২ অক্টোবর মধ্যরাতে শ্রীক্্ীমায়ের বাড়ীতে 
এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে শ্রীপ্ীকালীপুজ। সম্পন্ন 

হয়। পরদিন সকালে বনু ভক্তের মধ্যে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয় । 

গত ২৪ ও ২৬ নভেম্বর যথাক্রমে স্বামী 

হ্থবোধানন্দজী মহারাজ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 
মহারাজের আবির্ভীব-তিথি উপলক্ষে 'প্রীপ্রীমায়ের 

বাড়ীতে শ্রশ্রঠাকুরের বিশেষ পৃজ। হয় এবং 
সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যত্রতানন তাদের 

জীবনী আলোচন। করেন। 

বিরিধ সংবাদ 

পরলোকে 

শ্রী স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্ 

রামমুরদ রাম গত ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, সকাল 

৮-৩*. মিনিটে শ্রশ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে 
ঠাক্কুর ও মায়ের ছবির সামনে স্বীয় গ্রাম পাণ্ডেকা 

মাবিয়াতে ( গোরখপুর, উত্তর প্রদেশ ) দেহত্যাগ 
করেন। তাঁর দেহ কাশীধামে এনে পবিত্র 

নিকণিকায় সৎকার করা হয়। 

রামমুরদ রাম অতি বাল্যকালেই উদ্বোধন 

ছরি্রীমায়ের বাড়ী,র মংস্পর্শে আসেন এবং সেখান 
থেকে বেলুড় মঠে যান। প্রায় ৪* বদর বেলুড় 
মঠে থেকে, মঠ ও মায়ের বাড়ীতে অতি নিষ্ঠা 

মহকারে তিনি ক্ষোরকারের কাজ করেন। 

শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে প্রায় ছুই 
.বখমর আগে রামমুরদ বাম নিজ গ্রামে ফিরে 

যান এবং অবপরজীবন যাপন করেন। সরল ও 

হান্তকৌতুক ব্যবহারের জন্য তিনি বড় ছোট 
সকল সাধুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন । 

প্রি! সারদাদেনীর মন্ত্রশিহ্য যতীব্দ্রমোহন 
বন্ু গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, তার চন্দননগরস্থ 

বাম ভবনে পরলোক গমন করেন। আঙ্গুমানিক 

১৪/১৫ বছর বয়সে তিনি শ্রীমা সারদা! দেবীর 

কাছে দীক্ষা! প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তীর বয়স 

হয়েছিল প্রায় ৯৩ বছর। 

শ্রীরামক্কষ। চরণে এদের আত্মার চিরশাস্তি 

কামনা-করি। 



_-বিশেষ জষ্টব্য-_ 
ক অতঃপর বত“মান প:্ঠাসংখ্যা নিচে। 

* পনমর্ণাদ্ুত অংশের পৃঙ্ঠাসংখ্যা উপরে । 

পুনমু্রণ 
২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা আশ্বিন ১৩০৭ (পৃষ্ট/ ৪৮৬--৪৯৮) 

সুচী; গীতা-তত্ব ( পূর্বান্থবৃত্তি )- স্বামী শুদ্ধানন্দ লঙ্কলিত ) 

ভারতের জাতীয় জীবন ( পূর্বানুবৃত্তি )-$ স্বামী সঙ্চিদানন্দ লিখিত ) 

ধন্ম-_( স্বামী বিমলানন্দ লিখিত ) 

বৈজ্ঞ।নিক কাধ্য-কারণ-বাদ-__( বাবু হরিদান চট্রোপাধ্যায়ঃ এম, এ. লিখিত ) 
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আঙগিন, ১৩০৭ ] পীতা-ত ২৬৫ 
২য়তঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ এই :_ছান্দোগ্য-উপনিষদ্দে একস্থলে পাওয়া যায়, দেবকীপুত্র 

কৃষ্' ঘোরনামা! কোন যোগীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ হারকার রাজা, 

আর বিষুতপুরাণে গোপীদিগের সহিত বিহারকারী কৃষ্ণের কথা বণিত আছে। আবার ভাগবতে 
কৃষ্ণের রাসলীল। বিস্তারিতরূপে বণিত আছে । অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মদনোৎনব 
নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল।. সেইটাকেই লোকে দৌলরূপে পরিণত করিয়৷ কৃষ্ণের ঘাড়ে 

চাপাইয়াছে। তাহাতে রাসলীল? আদিই যে এরূপে চাপান হয় নাই, কে বলিতে পারে? পূর্বব- 
কালে আমাদের দেশে এতিহাসিক সত্যান্থসদ্ধান করিবার প্রবৃত্তি অতি সামান্যই ছিল। স্থতব্লাং 
ধাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিয়৷ গিয়াছেন। আর, পূর্বকালে লোকের নাম যশের 
আকাঙজ্ষা খুব অল্পই ছিল। এক্ূ্প অনেক হইয়াছে, যেখানে একজন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। 
গুরু অথবা অপর কাহারও নামে চালাইয়া দিয়া গেলেন। এইরূপ স্থলে সত্যান্ুদদ্ধিত্হ 

এঁতিহামিকের বড় বিপদ । পূর্ববকালে ভূগোলের জ্ঞানও কিছুমাত্র ছিল নাঁ_-অনেকে কল্পনারলে 

ইক্ষুপমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র, দধিসমুদ্র আদি রচিয়াছেন | পুরাণে দেখা যায়ঃ কেহ অযূত বর্ষ, কেহ লক্ষ বর 

জীবন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আবার বেদে পাই, 'িতাযুর্বে পুরুষ: । আমরা এখানে কাহার 
অন্সরণ করিব? ্ৃতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে সঠিক এ্রতিহাসিক সিদ্ধান্ত কর। একরূপ অসম্ভব । লোকের 
একটা স্বভাবই এই যে, কোন মহাপুরুষের প্রকৃত চরিত্রের চতুদ্দিকে নানাবিধ অন্বাভাবিক কল্পনা 
করে। সম্ভবতঃ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বোধ হয় যে, তিনি একজন রাজ! ছিলেন । এ বিষয় খুব সম্ভব 
এই জন্য যে, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে রাজারাই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। আরও 

একটা বিষয় লক্ষ্য কর! আবশ্ঠক যে, গীতাকার যিনিই হউন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা সমুদয় মহা- 

তারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা! দেখিতে পাই। তাহাতে বোধ হয়, সেই সময় কোন মহাপুক্ষষ নৃতন 
ভাবে সয়াজে এই ব্রক্ষজ্ঞান প্রচার কৰিয়াছিলেন। আরও দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক একটা 

সম্প্রদায় উঠঠয়াছে-__তাহার মধ্যে এক একখাঁনি শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে । কিছুদিন পরে সম্প্রদায় 

ও শাস্ত্র উভয়ই লোপ পাইয়াছে, অথবা! সম্প্রদায়টা লোপ পাইয়াছে, শান্ত্রথীনি রহিয়া গেল। সেই- 

রূপ গীতা সম্ভবতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের শাস্ত্র, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব সকল 

নিবিষ্ট ছিল। ৩য়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে, কুরুপাঞ্চাল 

নামে যুদ্ধ যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর এক কথা,_-যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, 

ভক্তি, যোগের কথা আসিল কোথা হইতে? আর সেই সময় কি কোন সাঙ্কেতিক-লিপি-কুশল 

(91701617019 11051 ) ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, যিনি সেই সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন? কেহ 

কেহ বলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রূপকমাত্র, ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপধ্য-_নদসৎ প্রবৃত্তির সংগ্রাম ; 

এ অর্থও অসঙ্গত না হইতে পারে । ৪র্থ,-_অজ্জুন প্রভৃতির এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ 

এই,__শতপথব্রাক্ণ অতি প্রাচীন গ্রস্থ। উহাতে একস্থলে সকল অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণের নামের 

উল্লেখ আছে। কিন্তু সে সকল স্থলে অর্জনাদির নামগন্ধও নাই, অথচ পরীক্ষিত জনমেজয়ের 

নাম উল্লিখিত আছে। অথচ  মহাভারতাদ্দিতে বর্ণনা__যুধিির অজ্জ্জনাদি অশ্বমেধ যর 

করিয়াছিলেন । 

[ পুনমুকক্্রণ ] 
( অগ্রহায়ণ, ১৩১৯৯, ৭৪ ৭৮১) 
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নখ ধ 

২৬৬ উদ্বোধন | ২য় বর্ষ--১৬শ সংখ্যা 
এখানে একটী কথ৷ চি রালী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল এঁতিহাসিক তথ্বের 

সহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেস্ঠ অর্থাৎ ধর্মসাধন শিক্ষার কোন সং্রব নাই। এগুলি যদি আজই 
প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা হইলেও আমাদের রি কোন.ক্ষতি হয় না। তবে এত 
এঁতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন কি? 

প্রয়োজন আছে :-_-আমার্দিগকে সত্য জানিতে হইবে, কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে 

না। এদেশে এ সম্বন্ধে বড় জামান্ত ধারণা আছে। অনেক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, কোন 

একট ভাল বিষয় গ্রচার করিতে হুইলে, একটা মিথ্যা বলিলে যদি নেই প্রচারের সাহায্য হয়, 
তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, অর্থাৎ, 16 610৫. 109(1659 (116 176878. এই কারণে অনেক 
তষ্ত্ে পার্ব্বতীং প্রতি মহাদেব উবাচ? দেখা ঘায়। কিন্তু আমাদের উচিত, সত্যকে ধারণ! করা, 
সত্যে বিশ্বাস করা । কুসংস্কার মানুষকে এতদূর আবদ্ধ করিয়া! রাখে যে, ষীশ্বরীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি 

মহাপুরুষগণও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করিতেন । তোমাদদিগকে সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হুইবে। 

এক্ষণে কথা হইতেছে, __গীতা-জিনিষটাতে আছে কি?--উপনিষদদ আলোচনা করিলে 
দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্োর 

অবতারণা । যেমন, জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে অপূর্ব স্ন্দর গোলাপ, তাহার শিকড়, কাটা, পাতা সব 

. সমেত। আর গীতাটা কি?-_গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি ুন্দররূপে সাজান-_ষেন 

ফুলের মাল! বা সুন্দর ফুলের তোড়া । উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি 

সম্বন্ধে কোন কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্ত এই ভক্তির কথা পুন:পুনঃ উল্লিখিত আছে 
ও এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে । এক্ষণে গীত! যে কয়েকটা প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া 

আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্বব ধর্শাস্ত্র হইতে গীতার নৃতনত্ব কি? নৃতনত্ব 
এই যে, পূর্বে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্ত সকলের মধোই পরস্পর বিবাদ 
ছিল, ইহার মধ্যে সামঞ্ম্তের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জন্তের বিশেষ চেষ্টা 

করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদ্ধয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সমুদয় গ্রহণ 

করিয়াছেন । কিন্তু তিনিও যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পাবেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা লাধিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিষ্ষাম কর্শ__এই নিষ্কাম কর্ণ 
অর্থে আজকাল অনেকে অনেকরূপ বুঝিয়৷ থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্ষাম হওয়ার অর্থ__ 
উদ্দেশ্টহীন হওয়া । বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে ত হৃদয়শূন্য পশুরা ও 

দেয়ালগুলিও নিষ্কামকম্মী । অনেকে আবার জনকের উদ্ণাহরণে নিজেকে নিষ্ামকন্মীরূপে পরিচিত 
করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক ত পুত্রোৎ্পাদন করেন নাই, কিন্তু ইহারা পুত্রোৎপাদন 
করিয়াই জনকব পরিচিত হইতে চাহেন। প্ররুত নিফামকন্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি ব৷ হৃদয়শূন্ত 

নছেন। তাহার অন্তর এতদূর তালবাসায় ও সহানুডূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সকল জগৎকে 
প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে মচরাচর বুবিতে 

পারে না। এই সমম্বয়ভাব ও নিষ্ষাম কর্ধ--এই দুইটাই গীতার বিশেষত্ব। 
এক্ষণে গীতার তীয় অধ্যায় হইতে একটু পাঠ করা যাক । “তং তথা কৃপয়াবিষ্টং 

(৮৭ তম ব্। ১৯শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২ ] 



আঙ্িনঃ ১৩০৭ ' গীতা-তত ২৬৭ 

ইত্যার্ি ক্জোকে কি সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জ.নেব অবস্থাটা বণিত হুইয়াছে | তারপর শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জ,নকে উপদেশ দিতেছেন, “কৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ,_এই স্থানে অঞ্জ.নকে ভগবান যুদ্ধে প্রবৃত্তি 
দিতেছেন কেন? অর্জনের বাস্তবিক সত্বগুণ উত্রিক্ত হইয়। যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয় নাই; তমোগুণ 
হইতেই যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল। সত্বগণী ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাহার! অন্ত সময়ে যেমন শাস্ত, 
বিপর্দের সময় তেমনি ধীর । অর্জনের ভয় আসিয়াছিল। আর তাহার ভিতরে যে, যুদ্ধ প্রবৃত্তি 
ছিল, তাহার প্রমাণ এই,_তিনি যুদ্ধ করিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। সচরাচর আমাদের 
জীবনেও এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, আমর! সত্বগুণী, কিন্তু বাস্তবিক 

তাহার। তমোগুণী। অনেকে অতি অশুচিভাবে থাকিয়া মনে করেন, আমর। পরমহংস-_কারণ 

শাঞন্জে আছে, পরমহংসের জড়োন্ত্তপিশাচবৎ হইয়া থাকেন। পরমহংসর্দিগের সহিত বালকের 

তুলনা করা হয়, কিন্তু এখানে বুঝিতে হুইবে, তুলনা! একদেশী। পরমহংস ও বালক কখনই অভিন্ন 

নহে। একজন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় পহুছিয়াছেন, আর একজনের জ্ঞানোন্সেষ মোটে হয়ই 

নাই। আলোকে পরমাণুর অতি তীব্র স্পন্দন ও অতি মৃদু স্পন্দন উভয়ই দৃষ্টির বহিরভতি। কিন্তু 
একটাঁতে তীব্র উত্তাপ ও অপরটীতে উত্তাপের অত্যন্তাতাব বলিলেই হয়। সত্ব ও তমোগ্তণ 

কিয়দংশে একরূপ দেখাইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। তমোগুণ_-সত্বগুণের পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়া আসিতে বড় ভালবাসেন । এখানে দয়াব্ূপ আবরণে উপস্থিত হইয়াছেন। 

অর্জনের এই মোহ অপনয়ন করিবার জন্য ভগবান্ কি বলিলেন? আমি যেমন প্রায়ই 
বলিয়! থাকি যে, লোককে পাপী না বলিয়া তাহার ভিতরে যে মহাশক্তি আছে, মেই দিকে তাহার 

দৃষ্টি আকর্ণ করাইয়| দাও,_ঠিক নেই তাবেই ভগবান্ বলিতেছেন, “নৈতত্বযুপপদ্যতে'_- 

তোমাতে ইহা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি আপনাকে তুলিয়া আপনাকে পাপী, রোগী, 

শোঁকী করিয়! তুলিয়াছ_-এ ত তোমার সাজে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, “ক্ৈব্যং মান্ম গমঃ 

পার্থ । জগতে পাপ তাপ নাই, রোগ শোক নাই; যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তাহা এই 

'ভয়। যে কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য, আর যাহা 
তোমার শরীর মনকে দৃর্ব্বল করে, তাহাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ-কর। “ক্লব্যং মাস্দর 

গম: পার্থ” তুমি বীর, তোমার এ সাজে না । তোমরা যদি জগৎকে এ কথ! শুনাইতে পার, 

'ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্ব্যুপপদ্তে” তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ শোক 
পাপ তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে । এখানকার বাযুতে ভয়ের কম্পন বহিতেছে। এ কম্পন 

উলটাইয়া দাও। তুমি সর্ধরশক্তিমান্-যাও তোপের মুখে যাও, তয় করিও না। মহাপাপীকে 

দ্বণা করিও না, তীহার বাহির দিকে দেখিও না। ভিতরের দিকে ঘে পরমাত্মা রহিয়াছেন, 

সেদিকে দৃষ্টিপাত কর-_সমগ্র জগৎকে বল, তোমাতে পাপ নাই, তাপ নাই, তুমি মহাশক্তির 
আধার। ৰ | 

এই একটা ক্সোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়! যায়, কারণ এই স্সোকের মধ্যেই 

গীতার সমগ্র ভাব নিহিত । 

(অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ প্ঃ ৭৬৬) 



ভারতের জাতীয় জীবন। 
স্বামী সচ্চিদ্ানন্দ লিখিত ] | [ ২৫৯ পৃষ্ঠার পর। 

ধর্ম নিত্য, হ্ষ্টির বিবরণ, সেতু । অনস্তব্থ্টির লঙ্গে, চিরকাল মানুষ নিত্য সত্যের জঙ্য 
কার্দিবে, আর ভারত তাহাকে সাত্বনা দিবে, _-এই ভারতীয় জীবনোদ্দেশ্য । যতদিন স্থাক্টর বৈষম্য 
ব্জীয় রাখার জন্ত থাকা দরকার, ততদিন অন্ত জাতির জীবন নদ্দী থাকিয়া, পরে বালুকাময় নদী- 

গর্ভাবশেষমাত্্র হইবে । ভারতের জীবনন্োত শাশ্বত ব্রক্ষবিদ্যারূপ সাগরের সহিত যুক্ত ; তাহার 
কাধ্যপ্রবাহের বিরাম নাই, কিন্ত জোয়ার ভাটা আছে। নাশ নাই, অবনতি আছে । মুসলমান 
কর্তৃক ভারতাধিকারের কয়েক শত বর্ষ পূর্বব হইতে বর্তমান অবনতির আবমস্ত। পূর্বকালেও 

বোধ হয়, ছু একবার তমঃ আসিয়া ভারতের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল ; শ্রীরুষ, বুদ্ধ প্রভৃতি সে 
সময়ে পতিত ধর্বের পুনঃ সংস্থাপনা করেন। কিন্তু ঈবল্সাত্রযাম! গতপ্রীয়। বর্তমান গভীর বিষাদ 
রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্য ভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় 
প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য । দিবার পর বান্রি, তার পর আবার দিবা, বর্ধার পর শীত, 
শীতের পর বর্ষা, উত্থানের পর পতন, পতনের পর পুনরুথান-__-এ বৃত্তগতি জগতের নিয়ম ; এক- 

দিকে অনন্ত উন্নতি বা অনস্ত অবনতি নাই। ভারত পড়িক়াছিল, আবার উঠিতেছে। এ 
প্রবোধনের লমুজ্ৰণতাঁয় অন্য সমস্ত পূর্ববকালীন পুনর্বোধন কুর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এ 
পুনরুখানের মহ।বাধ্যের সমক্ষে পুন:পুনর্লন্ধ প্রাচীন বীর্ধ্য, বাললীলাপ্রায় হুইয়। যাইবে। 

এ অবনতির কারণ--অগ্র পশ্চাৎ ন! ভাবিয়া কেবল একমাত্র অন্তর্জগৎ্ লইয়। থাকা । 

নিত্যসত্যান্ধানে সারা জীবন অতিবাহিত কর, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ, এসব ভাল কথা। 

কিন্ত পারে কজনে? যেমন আজ বহির্জগৎ লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে শুধু বহির্জগৎ্ হইতে তুলিয়া 
লইলেই যে দর্বপাধনার শেষ হইল, এন্ধপ নহে । যথার্থ বলিলে, এ কেবল সাধনার আরম্ত। এই 

ত্যক্তবহির্জগণ্থবিষয় মনকে অতীন্দ্রিয় সত্যে দৃঢ়লগ্ন করিতে হইবে। মনের স্বভাব, বাধা না পাইলে, 
এলোমেলে ভাবা, নয়কে হয় করা । যতক্ষণ মন বহির্জগতে থাকে, বহির্জগৎ্ তাহার এ বিশৃঙ্খল 

গতি নিয়মিত করে ) জলে আগুন ভ্রম হইলে, সে ভ্রম শুধরায়ে দেয়। জাগ্রতাবস্থায় একূপ হয়ই 
না; যদি হয়, তা অল্পক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই হ'শ্ হয়। স্বপ্রাবস্থায় মন নিরঙ্কুশ, যা ইচ্ছা! তাই 

বানায়, মিথ্যাকে সত্য সাজায় ; মানুষ পাখীর মত আকাশে গড়ে । নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্জগতে 
অবস্থিত মনেরও এই বিপদ । সেথায় বহির্জগতের ভ্রমমংশোধনকারিণী দৃষ্টি একেবারেই নাই। 

চিত্তচিদাকাশিস্থিত মনকে নীচু করিয়া মাঝে মাঝে বহির্জগতের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ না করাইলে, 
সে আত্মপ্রবঞ্চিত হুইক়। মিথ্যা সত্য মিশাইয়৷ ফেলে ; ফল, কিন্ততকিমাকার না৷ সত্য না মিথ্যা! । 
ভারতবধের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ, ধাহাদ্দের উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে, যোগী, ধাষি, 
তপশ্বী, সন্ন্যাসী, বহির্জগৎ ছাড়িয়া একমাত্র অন্তর্জগৎ আশ্রয় করিতে যাইয়া, এই ভ্রমে পতিত 

হইয়াছেন । তাহাতেই ধর্মের অবনতি । শুধু ধর্মে কেন-_দঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, ষে দিকে তাকাও, 
কেবল স্তুপীকৃত আবর্জনারাশি। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে দেখিবে, কতকগুলে। হিজি বিজি 
মৃতি এক জায়গায় জড়ে। করা, তার না আছে প্রাণ, না৷ আছে অন্যান্য লামপ্নস্ত। ছেলেগুলো 

ছবি আকে, দেখলে আপাদমস্তক কেপে ওঠে) বামরাজার ছবি, রামের মুখ উত্তরদ্িকে, ত 

| €(/খতম বব", ১৯শ সংখ্যা, প26 ৭৮৪. 



আশ্বিন, ১৩০৭] ধর্ম ২৬৯ 

লক্ষণের মুখ দক্ষিণে, ভরতের পূর্যে, আর সীতার উর্ধে । ভাব (41) বলিয়া কিছুই নাই। 
সঙ্গীতেও তখৈবচ। 

এখন উঠিতে হইবে৷ হয় উঠিতে হইবে, না হয় ধ্বংস ; জগতে গতিহীন সম্পূর্ণ বিরাম 
অসম্ভব। চারিদিকে উন্নতি, অগ্রসর হও, এই কোলাহুলের মধ্যে ভারতবর্ষের নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয়, 
না সম্ভব? আর উঠিবে-ধশ্মের মধ্য দিয়া। রাজনীতিচর্চা বা অন্য ধন্দেতর আলোচনায় 

ভারতের প্রাণ স্পন্দিত হইবে না। মুষ্টিমেয় কৃতবিদ্য পাঁচ সাত জনের আক্ষালন সমগ্র জাতীয় 
জীবনের চিহ্ন নহে। আপামরসাধারণ ধর্দ বোঝে, আপামরসাধারণের উদ্বোধনে জাতীয় 

উন্নতি; মুমূর্ষু ভারতের জীবনদায়িনী বিশল্যকরণী আপামরসীধারণসম্পত্তি ধর্দ। যে বৈষম্য 
ভারতজীবন গঠিত, তাহার বিপরীত কার্ধ্য করিতে যাইলে বিষময় ফল উঠিবে। শত সহত্র বর 
ব্যাপিয়া ভারতের জীবন-শ্তরোত ধর্ম পথে প্রবাহিত; কাহার সাধ্য, সে শ্রোতের গতি অন্তদ্দিকে 

উপ্টাইয়া দেয়? ছুই এক জায়গায় চড়া পড়িয়াছে, ত্য ) চড়া কাটিয়া দেও, স্ববেগে নদী বহিতে 

থাকিবে। অশ্বখবৃক্ষ শুকপ্রায় হইয়াছে বলিয়া, তাকে খর্জ,রে পরিবন্তিত করিতে যাওয়া বাতুলতা। 

“এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ* ভারতজীবন কত শত সহত্র বধ ধরিয়া সংসারস্থর্যের জরাছুঃখতাপে জলিত- 

মস্তক পথিককে ছায়! দিয়া আমিতেছে; আজ তাহার দুই একটা শাখা ভগ্প্রায়। পতনোম্মুখ, 

প্রত্যেক হিন্দু ঘাড় পাতিয়া, কঙ্কালাবশেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার অবলম্বন হও ; 

অনাবৃষ্ট হেতু বৃক্ষ শুক্ষপত্র, হ্বদয়রুধিরে তাহার পিঞ্চন কর। নিজে ওঠে, পরকে উঠাও | মা তৈ:, 
জগন্ধাত্রীর অম্বতপীষ.ষপানে তুমি অবিনাশী । 

কিন্ধ সাবধান! বলবান্ গ্রবীণের ভার ছুর্ববল শিশুর মাথায় অর্পণ করিও না। | মিনি 

সিংহোচিত ত্যাগ সকলের সাধ্য নহে ; ভক্তি, প্রেম, সমাধি অনেক দুরের জিনিস। কর্মক্ষেত্রে 

অগ্রসর হও, বীরতেজে জীবন্ত ভগবতপ্রতিম মানুষের উপাসনা কর, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, কন্মতপন্যা দ্বারা 

চিত্ত শুদ্ধ কর, বিরাট মাতৃভূমির পদে আত্মবলিদান কর, পুড়িতে-__মরিতে শেখ, জড়তা ছাড়িয়া 
নড়িতে চড়িতে আরস্ত কর, তখনই কর্মক্ষয় হইবে, নিষ্ধাম ভাবের অধিকারী হইবে। যার কিছু 
নাই, তার আবার ত্যাগ কি? কর্ম, কর্৮_-শেব্নিশ্বাস পর্ধযস্ত। তারপর, অনেক পর, 

প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতত__অনেক পর, বিরজা বিপাপ্রা৷ ভূয়াসম্। (সমাগত) 

ধন্ম। 
(ক্বামী বিমলানন্দ লিখিত।) 

শ্রীতগবান্গীতাতে বলিয়াছেন, “কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে 
না।” ভগবছুক্ত এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি কর৷ বিশেষ আয়াপসাধ্য নহে । কি অন্তরে; কি 

বাহিরে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখি কেবল কর্খ। বহির্জগতের যে নকল বস্তকে আমরা 

চেতন বলিয়া থাকি, তাহাদের ত কথাই নাই, তাহারা ত দিবারাত্র শরীরষাত্র। নির্বাহের চেষ্টায় 
ব্যস্ত; অচেতন বলিয়া যাহাদ্দিগকে আমাদের ধারণা, তাহাদেরও এক অবস্থায় নিত্যাস্থিতি অসপ্তব 

-সতাহারাও ক্ষণকালের জন্য কর্ণ ত্যাগ করিতে পারে না। বহিজ্জগৎ ছাড়িয়া যখন ভিতরের 
€ অগ্রহায়ণ, ১৬৯৯, প$ 416% ) 
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দিকে চক্ষু ফিরাই, দেখি কণ্ক্োতের খরতর বেগ । সে স্রোতের উপর অসংখ্য তরঙ্গ রঙ্গে তঙগে 
খেলা করিতেছে । বাহ ইন্দ্রিয় স্থির, তবু দেখি মন যুহূর্থের জন্য স্থির নয়,-কত কি করিতেছে, 
কতস্থানে যাইতেছে, স্থখের আশায় মত্ত হইয়। কত আকাশ-কুহ্থম-স্থশোভিত কল্পনাকাননে বিচরণ 

করিতেছে, আবার কখন বা ভবিষ্যৎ দুঃখের আশঙ্কায় জড় সড় হইয়। নিরাশার নিবিড় আধারে 
নিপতিত হুইতেছে। ্ 

এই অনম্তকালপ্রবাহী কর্্মশ্লোতের উত্পত্তি কোথায়? কোথায় বা ইহার লয়? কোন্ 

শক্তির প্রেরণায় আব্রন্গস্ত্ব পধ্যস্ত সকলে অহণিশি ছুটাছুটী করিতেছে, আর কতদদিনই বা এই 
অজেয়ন্বরূপা শক্তির অধীনে থাকিয়া! এই রূপে ঘুরিবে__ইহা নির্ণয় করা মন্থম্তের সাধ্যাতীত 
বলিয়া বোধ হয়। 'প্রকৃতিজ গুণসমূহ দ্বার! চালিত হুইয়। কাঁ্ধ্য করিতেছি”, এ কথা বলিলে মেই 
বিচিত্র শক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় পাই না । “কর্মফল” বলিলে কশ্মের গ্রথম উৎপত্তি 
বা অন্তিম পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ রহিয়া যায়। “এ সমস্ত কল্পনামাত্র, বস্ততঃ সেই এক 

অধিতীয় শুদ্ধ চৈতন্তমাত্র বিদ্যমান আছেন", অছবৈতবাদীর এই উত্তরের উপর স্বতঃই এই প্রশ্ন 

আসিয়া! উপস্থিত হয়, _ শুদ্ধ বোধন্বরূপ অদ্থিতীয় সত্তার আবার টদ্বতাভাস আইল কোথা হইতে? 
যেখানে দ্বিতীয় বস্তর উপলব্ধি অসম্ভব, তাহাঁতে আবাঁর বহু কল্পনা কিরূপে সম্ভবে? “ঈশ্বরের 

ইচ্ছায় এ সমস্ত হইতেছে, তাহার ইচ্ছাতেই আবার সমস্ত মিটিয়া যাইবে”, ছ্বৈতবাদীর এ উত্তরেগ্ 
সকল শঙ্কার নিরাকরণ হয় না। ঈশ্বরকে যি পূর্ণ বল, তবে তীহার আবার ইচ্ছ। কি? ইচ্ছা ত 
অপূর্ণ জীবেই সম্ভবে। রর 

যে দিকে যাই না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন আপত্তি আপিয়। উপস্থিত হয়। সে 

আপত্তি খণ্ডন করিয়। স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন বলিয়। বোধ হয়। তবে প্রত্যেক 

মনুয্যই স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, কোন না৷ কোন অভাব দুর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কা্য করিয়া 

থাকি । এই অভাব-বোধই সকল কার্ষেযর সাক্ষাৎ 'কারণ। বলিতে পার, রাজার আবার অর্থের 

অভাব কোথায়? তবে কেন ত্বীহাকেও অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত দেখ৷ যায়? 

শরীরে কোন প্রকার পীড়া নাই, তবু কেন ব্যায়ামাদি বার! শরীর লৌহ্সদৃশ দৃঢ় করিবার ইচ্ছ। ? 
রাজার অর্থের বাস্তবিক অভাব নাই বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে অভাববোধ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ- 
মান। তাহার যাহা আছে, তাহাতে তিনি যারপরনাই স্থখে কাল যাপন করিতে পারেন বটে, 

কিন্ত তাহাতেও তিনি সম্তষ্ট নন-_তীহার প্রাণের মধ্যে কেমন একট! ফাকা ফাক ভাৰ সর্বদাই 

রহিয়াছে__সংস্কারের বশে মনে করেন, আরও অধিক অর্থ হইলেই তাহার এই অভাববোধ চলিয়া 

যাইবে। শরীর বেশ সবল আছে, কোন কার্যই বন্ধ নাই, আহারটীও বেশ চলিতেছে-_-তবু মনে 

ধারণ! করিয় বমিয়া আছেন, শরীর আরও লবল হইলে ভাল থাকিব। মাযণ্ীর কৃপায় বাটাতে 
“ন স্থানং তিলধারণে” তত্রাচ সম্তানের আকাঙ্ষ! মিটে না। জয়নিনাদে দিগদিগন্ত প্রতিধবনিত 

. হইতেছে, কিন্তু কোথায় কে একজন কি বলিয়াছে, সেই ভাব্নাতেই বিঘুণিত মন্তকে বসিয়। ঘন 

ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । যাহার কোন নি্দিষ্ট বস্ততে স্পৃহা নাই, তাহাকেও 
একেবারে শান্ত দেখি না, লেও একবার এট!, একবার ওট।, এইরূপ করিয়া বেড়াইতেছে । ধাহাব 

সাংনারিক কোন ভ্রব্যে আকাঙ্ষ। নাই, তিনিও কোন না৷ কোন স্থানে কোন প্রকারের অভাব- 
( ঠখতম বব, ৬৯৭ সংখ্যা, 8 ৭৮৬) 
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বোধ করিয়াই কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতেছেন। যিনি পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিপ্লাছেন, তিনি 
অপরের কোন অভাববোধ করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার মোচনে ব্রতী । নির্বাণলাভেচ্ছু সাধক 

বর্তমান অবস্থায় সত্তষ্ট না হইয়াই প্রাণপণে নির্বাণ লাভের জন্য যত্ব করিতেছেন। তবেই 
দেখিতেছি, সকল জীব কোন বস্ত বা অবস্থা বিশেষের অভাববোধ করিয়াই কার্যে লিগ হুইতেছে। 

ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন বস্ত বা! অবস্থার জন্ত চেষ্টা হইলেও, সকলের মধ্যে একটা অভাববোধ সাধারণ- 
ভাবে বিদ্ধমান রহিয়াছে । সাধারণ হইতে বিশেষের উৎপত্তি, বিশেষ কখনও সাধারণের কারণ 

হইতে পারে না। অভাববৌধটী সাধারণ, ইহা হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্য্ের চেষ্টা, অর্থাৎ 

একমাত্র অভাববোধই ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন কাঁধ্যব্ধপে প্রকাশ পাইতেছে । 

এই -অভাববোধ আইসে কোথ! হইতে? যগ্পি আলোর জ্ঞান ন। থাকিত, তাহা হইলে 

অন্ধকারের জ্ঞান কখনই সম্ভব হইত না, স্থখ না জানিলে ছুঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে ? 

পরম্পরসন্বন্ধ ( ০০::51801%৩ ) যাবতীয় পদার্থই অন্তান্তাশ্রয়ী, অর্থাৎ একের জ্ঞান হইতেই 

তদ্বিপরীতের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে । যখন অভাববোধ হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে 

ইহার বিপরীত অবস্থার উপলব্ধিও ভিতরে ভিতরে হুইয়াছে--ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞানের সহিত 
তুলনা করিয়াই,. অভাঁববোধ করা সম্ভব। আবার যখন দেখিতেছি যে, এই অভাববোধ সর্বদাই 

রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ভাবের জ্ঞানও অপ্রতিহতভাবে হৃদয়মধ্যে বিদ্যমান আছে। 

বিশেষ বিচারের পর দৃষ্ট হয় যে, অভাব বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই। যে বস্তর যে 
অবস্থায় অবস্থিতি স্বাভাবিক বা আবশ্যক বলিয়া আমার্দের ধারণা, তাহার ব্যতিক্রম ঘাটলেই 
আমরা অভাববোধ করিয়া থাকি। আমি যদি মনে মনে ধারণা করিয়া রাখি যে অর্থ আমার 
আবশ্তঠক, তাহা হইলে অর্থ না পাইলে আমি অভাববোধ করিব. যাহার সে ধারণা নাই, 
তাহার অভাববোধও হইতে পারে না। বিশেষ অভাবের কথা ছাড়িয়! পুনরায় সাধারণ অভাব- 
বোধ সম্বন্ধে এইক্পে বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, কেবল যে ভাব অর্থাৎ পূর্ণতার জ্ঞান 
আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এমন নয়, সেই পূর্ণতায় অবস্থিতি আমাদের পক্ষে ত্বাভাবিক, ইহাও 
আমাদের ভিতরে ভিতরে ধারণা আছে । সে অবস্থায় থাকি না বলিয়াই, অভাববোধ করি ; 

অভাঁববোধ করি বলিয়াই, কার্য করি; কার্য হইতেই ফলভোগ, আর ইহারহই নাম সংসার । 
পারি যর্দি আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে, তবেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিব। 
যাহার যে অবস্থায় স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ, তাহাই তাহার ধন্ম। জলের দ্রবত্ধে অবস্থিতি স্বাভাবিক, 
সেই নিমিত্ত দ্রবত্ব জলের একটা ধর্্ম। পূর্ণতায় থাকা আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাই ইহাই 
আমার ধর্ম | 

বৈজ্ঞানিক কার্যয-কারণ-বাঁদ । 
(বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, লিখিত। ) 

কোন একটা ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই, তাহার কোন কারণ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 

লওয়া আমাদের স্বাভাবিক; তবে সেই কারণবোধ ব্যক্তি বিশেষে "ও অবস্থা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয় । 

আকাশের কোণে কালে মেঘ দেখ। দিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই দিক হইতে বাস বহিল, মেঘও 

ক্রতগতিতে আনিয়। আকাশটাকে যেন ছাইয়।. ফেলিল, বিদ্যুৎ চমকিল, বজ্তনির্ধোষ শ্রুত হইল, 
মুষলধারে বৃষ্টি হইল । আবার শান্তি আদিল, আকাশ পরিফার হইয়৷ গেল। এত বড় একটা 

( অগ্রহারণ, ১৩৯২, প:ঃ ৭৮৭) 
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ঘটন! দেখিয়া মান্ষকে একটা সিদ্ধান্ত করিতেই হয় যে, কালে! মেঘ দেখ। দিল কেন? তবে অসভ্য 
অবস্থায় হয়ত স্থির করিতে হয়, সয়তানের ক্রোধ মানুষকে ভয়বিহ্বল করিবার জন্য অতবড় একটা 

আড়ম্বর করিয়া গেল। আবার যদি এঁ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে কোন মানুষ মরিয়া গিয়। থাকে, 
তবে হয়ত স্থির করিয়া লইবে যে, এঁ মানুষটার পাপেই দৈব বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, কিস্তু দেশের পুণ্যে বৃষ্টিপাত হুইয়। শশ্তবৃদ্ধির কারণ হইল। 

কবির নিকট এ ঘটনারই অন্ততর কারণ উপলব্ধি হইবে ; তিনি হয়ত স্থির করিবেন, 
ইন্দ্র দেব, তাহার সম্বর্ভত আবর্তার্দি মেঘকে স্মরণ করিয়া শু তৃণক্ষেত্রে জল সেচনে নিযুক্ত করিয়। 
ছিলেন । আবার হয়ত কোন অন্সদ্ধিৎনু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত স্থির করিবেন যে, বায়ুবেগে পূর্বে 
জলীয় বাম্প বাহিত হইয়া! সঞ্চিত হইয়াছিল, এ বাণ্পে স্ফুরিত তড়িৎশক্তি অতিমাত্র বন্ধিত হইয়া- 
ছিল। ইতিমধ্যে উদ্ধতর বাহুমণ্ডলীতে তাপের অল্পতা হওয়াতে বাম্প মেঘাকারে পরিণত হইল । 

এইক্ধূপে মেঘ একখানা স্ষুরিততড়িৎশক্তিমান প্রকাও দ্রব্যবিশেষ হইয়া দাড়াইল। তড়িৎ্শক্তির 

প্রসিদ্ধ নিয়মে উহা নিয়স্থ ভূতলে বিপরীত তড়িৎশক্তি ক্ফুরণের কারণীভূত হইল এবং তাহার সহিত 
প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল। কিন্তু মধ্যস্থ বামুমগডলী তাহাদের মিশ্রণে বাধা দিতে লাগিল; ফল 

এই দাড়াইল যে, মেঘ গতিশীল হইয়া উঠিল, বাযুরাশিও স্তরে স্তরে তড়িৎপূর্ণ হইয়৷ গতিশীল হুইল, 
_ইহাকেই প্রবল বাত্য! বলিয়। আমর জানিলাম। ইতিমধ্যে মেঘস্থ জলকণাদ্বীর] বাসুরা শিও 
কতক পরিমাণে আর হইয়া মেঘে ও তূপৃষ্ঠে সঞ্চিত ছুই তড়িৎ সমস্টির মিলনের যথা কথঞ্চিৎ পথ 

প্রস্তুত করিয়া! দিল। তথাপি মিলিবার ময় যে বাধা অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতেই তাপ, 
আলোক ও শবের শুষ্টি হইল, আমর] ইহাকেই বজ্রপাত বলিয়া বুঝিলাম। 

এইরূপে মন্ধুষ্য শ্বীয় অবস্থ। ও জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন কারণ 

অন্নমান করিয়া] থাকে । কিন্তু কারণ বিষয়ে অনুমন্ধিৎসা যে তাহার মনের স্বাভাবিক গুণ এ বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই । আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান এ অন্ুসদ্ষিৎসার উপরই নির্ভর করে। কোন ব্যাপার 

কেন ঘটিল? এই প্রশ্ন যাহার মনে উত্থাপিত না হয়, তাহার জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই। 

সকল কাজই যে মনে করে ভূতে করিয়া থাকে, তাহার নিজের করিবার বা বুঝিবার কিছুই নাই। 
পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার্ধ্য যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার কারণ নির্ণয় করাও মন্থস্তের 

সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্তই ভূতের কথা, অদৃষ্টের কথা, দৈবের কথা মন্স্ত সমাজে এত প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে। কারণ নির্দেশ ও তাহাতে স্থিরবুদ্ধির নামই জ্ঞানলাভ। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা 
স্বাভাবিক এবং মন্ুস্ত যে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাতের অধিকারী, ইহাই তাহার অন্যতম নিদর্শন । ্ুধ্য 
প্রত্যহ প্রাতে পূর্বদিকে উদিত হইয়। পশ্চিমদিকে অন্তমিত হন। কেন এবং কিরূপে ইহা ঘটিয়। 

থাকে, সকল মানুষের নিকটই প্রশ্ন এই এক । ইহার উত্তর না মিলিলে মান্থষের নিশ্চিন্ত হইবার যো৷ 

নাই। যাহার বেশী বিচার আসিল না, তিনি হয়ত দৈব বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন 

যে, ভগবান্ ক্ূর্ধ্যকে নিশ্বাণ করিয়! হুকুম দিয়াছেন, প্রত্যহ তুমি পূর্ববদিকে উঠিবে ও পশ্চিমর্দিকে 

শয়ন করিবে । অথবা! হয়ত হৃর্ধ্যের অদৃষ্টের কথাই মীমাংসা! করিলেন অর্থাৎ স্থির করিলেন, 
বিশেষ শুভাদৃষ্টের ফলে জনৈক দিক্-পাল বুূর্ধ্যরূপে পৃথিবীর হিতসাধনার্থ প্রতিষ্টিত হইয়াছেন। 

কথার মধ্যেও যে কেহ ফেলিতে পারেন না, এমত'নছে। সুর্যের অন্ুপস্থিতিতে ভূতের 
উৎপাতে হয়ত পৃথিবী উৎসন্ন যাইত, তাহাদিগের দমনার্থ সূর্ধ্যের এ গতি । 

(৪গতম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, প:8 ৭৮৬) 
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দিব্য বাণী 
মা, মা? মহামায়া, জয় মা, জয় মা । মা, আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, পৃর্ণজ্ঞান, 

বৈরাগ্য, অনুরাগ, ধ্যান-সমাধি দ্িন। ঠাকুরের এ সংঘের কল্যাণ করুন, সমগ্র 
জগতের কল্যাণ করুন, জগতে শাস্তিবিধান করুন ।'.*আমাদের ভক্তি নেই, তাই 
এ-সব দিনের মাহাত্ম্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে। আজ কি যেসে দিন? 
মহামায়ার জন্মদিন । জীবজগতের কল্যাণের জন্য ত্বয়ং মহামায়া আজকের দিনে 

জন্মগ্রহণ করেছিলেন । মানুষলীল! বোঝা বড় শক্ত । তিনি কৃপা ক'রে না বোঝালে 

কে বুঝবে? কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন !...আমরা তাকে কতটুকু বুঝেছি? 
একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন । “**আ'মাের মায়ের নাম সারদা । 
এ মা-ই স্বয়ং সরত্বতী। তিনিই কুপা ক'রে জ্ঞান দেন। জ্ঞান অর্থাৎ ভগবান্কে 

জানা; এই জ্ঞান হ'লেই ঠিক ঠিক পাকা ভক্তি হওয়! সম্ভব । জ্ঞান নাহলে 
তক্তি হয় না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ! ভক্তি এক জিনিস । মায়ের কৃপা হলেই 

তা হওয়া! সম্ভব । মাই জ্ঞান দেবার মালিক। 

স্বামী শিবানন্দ 

[ 'শিবানন্দ-বাণী” ২য় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০*---১০১ 



ঞথাপ্রসঙ্গে 

প্রীঞ্রীমায়ের দুইটি রূপ 

ধাহার সম্বন্ধে নিবেদিতা 

বলিয়াছিলেন : “অতি সাধারণ নারীচরিত্তর। 

কিন্ত জ্ঞান আর মাধুর্ষের অপূর্ব সমাবেশ । 
প্রার্থনার নীরব্তার মতো পবিভ্র শান্ত তার 

জীবন।” অল্প কয়েকটি কথা, কিস্তু মাতৃ-চরিত্রের 

পূর্ণাঙ্গ একখানি চিত্র । শ্রীশ্রীমার ঈশ্বরান্রাগ, 
পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা, ক্ষমা, সর্বজীবে সমদৃষ্টি, 

দয়, সহনশীলতা, লোভরাহিত্য প্রভৃতি অসংখ্য 

স্বাভাবিক সদ্গুণরাজির পুণ্য প্রভাব ইতিমধ্যেই 

দেশ-দেশাস্তরের অগণিত নরনারীর হৃদয় অধিকার 

করিয়াছে । তাহাদের নিকট তিনি আজ শক্তি- 

রূপে পুজিতা এবং আদর্শ মাতা রূপে উপাসিত|। 

আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ সন্ন্যাসিনী এবং সর্বোপরি 

আদর্শ মাতা, রূপে যিনি মানবজাতির সম্মুখে 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন ১ প্রতি কর্ম ও চিস্তার 

মাধ্যমে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের অপূর্ব সমন্বয় 

ধাহার চরিজ্্রকে মাধুর্ধমপ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, 

মন্থয্যরূপধারিণী সেই দেবীর পৃত-চরিত্রের 

অনুধ্যান আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান 

_ইহাতে সন্দেহ নাই) প্রশ্রমায়ের পৃত-চরিত্রের 

অন্ুধ্যান আমাদের চিন্তাকে অন্ততঃ ক্ষণকালের 

জন্তও অজশ্স পাধিব চিন্তা হইতে দূরে সরাইয়া 
রাখিবে, কলুষিত চিত্বকে শ্তদ্ধ ও নির্মল করিবে 
এবং ক্ষণকালের জন্ত হইলেও মন মাতৃ-চিন্তায় 

নিবিষ্ট হইয়। চির-আকাঙ্কিত মাতৃ-সান্নিধ্য-লাভে 
ধন্ত হইবে_-এই অভিলাষ লইয়াই অনম্তলীল।- 

রূপিণী প্রীশ্রীমায়ের ছুইটি রূপ এখানে অঙ্কিত 

করিবার প্রয়াস 

শ্রপ্রীমা সারদা সাত্বিক কর্মের কর্তার সংজ্ঞ৷ বর্ণনায় গীতাতে 

আছে:  মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী' ধৃত্যুৎ্সাহ- 
সমন্বিত: / দিদ্ধাসিদ্ধোনিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক 

উচ্যতে |” অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত, অহস্ক। রশৃন্, 
ধৃতি ও উদ্যমযুক্ত হইয়া কর্ম করেন, কিন্তু কর্মের 

ফলের সিদ্ধিতে হর্য বা অসিদ্ধিতে বিষাদশৃন্ 

থাকেন__তিনিই সাত্বিক কর্ষের কর্তা । 

এই প্রপঙ্গের আলোচনায় অগ্রসর হইবার 
পূর্বেই একটি কথা এখানে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া 

রাখা প্রয়োজন মনে করি । আলোচনা -প্রসঙ্গে 

য্দি৪ আমরা গীতোক্ত সাত্বিক কর্মের কর্তার 

সহিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের সারৃশ্ঠ যথাস্থানে 

তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু মনে রাখিতে 

হইবে যে, শ্রীশ্রীম! ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী ব্রহ্মন্বরূপিণী । 
শ্ররামক্চের নিজের কথায় : “ও সারদা, সরন্বতী 

_-জ্ঞান দিতে এসেছে ।” অন্য এক সময়ও বলিয়া- 

ছিলেন : “ও জ্ঞানদায়িনী, ওকিযেসে? ও 

আমার শক্তি।” কাজেই কোন কর্ম বা কর্মফল 

তাহাকে লিপ্ত বাম্পর্শ করিবার প্রশ্নই আসে না। 

তাহার কর্মে লিগ হওয়া পরার্থে লোক- 

কল্যাণার্থে। জীবের কল্যাণের জন্য তীহার 

মন্ছষ্যবৎ লীল|। স্বামী প্রেমানন্দজী বলিয়াছেন : 

“শ্রশ্রীমা মান্ুষদেহধারিণী হলেও তাঁর অগ্রারকত 
ভাগবতী তনু, জীবের কল্যাণের জন্য মন্ুয্যবৎ 

লীলা করছেন ।” 

আমাদের সাধারণ ধারণা, আধ্যাত্মিকতা 

এবং জাগতিক ব্যবহারিক কাজকর্মের মধ্যে বোধ 

হয় কোন সামন্ত নাই,-_ছুইটি সম্পূর্ণ পরম্পর- 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

বিরোধী পৃথক বস্ত। আধ্যাস্ভিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি 

সাংসারিক কাজকর্মের প্রতি উদাসীন ও সম্পূর্ণ 

অসম্পংক্ত থাকিবেন_ইহাই যেন স্বাভাবিক। 
সংসারের কাজকর্ম নিখু'তভাবে সম্পাদন করিয়া 

সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত অবস্থা লাভ করা 

যায় এবং ইহাই যে কর্মযোগের আদর্শ -জনক- 
রাজাদির দৃষ্টান্ত হ্থারা উপদেশচ্ছলে শ্রীরামরুষ্ণ 
বারবার এই কথা বলিয়াছেন এবং নিজ জীবনে 

তাহা দেখাইয়াও গিয়াছেন। তথাপি শ্ররামরুষের 

নিজের ব্যবহারিক জীবনে এই ভাবের প্রতিফলন 

সাধারণের নিকট ততটা ধরা পড়িত না। 

অহুৃমিশ ভগবস্তাবে তন্ময় হইয়া থাকিবার ভাবটি 

বাহিরে এত বেশি গ্রকটিত হইত যে, অন্য ভাবটি 
তাহার নিকটে কতকটা নিশ্রভ হয়৷ পড়িত 

বলিলে চলে। অপরপক্ষে, সংসারের যাবতীয় 

কাজ নিখু'তভাবে সম্পাদন করিয়া সর্বাবস্থায়__- 

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নিবিকার, আসক্তি ও অহঙ্কার- 

রহিত হুইয়। সংসারে থাঁকা যায়-শ্রশ্রীমায়ের 
জীবন তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । তাহার দৈনন্দিন 

জীবনের প্রতি কর্মে ও আচরণে এই ভাবের 
প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাইত। আর এই ভাব 

জগত্-সমক্ষে তুলিয়৷ ধরিয়া আদর্শ স্থাপন করিবার 

জন্য শ্রীরা মকুষ্জ রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমাকে_- 
যিনি শ্রীরামকৃষের স্থল-শরীরের অন্তর্ধানের পরেও 

স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধন স্বীকার করিয়া শ্ররামকৃষণ- 
আরন্ধ লোকক্ল্যাণকার্ধ সম্পূর্ণ করিবার জন্য 

সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর এই ধরাধামে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীমা নিজেই এক সময় 

বলিয়াছিলেন : “দেখ, সব বলে কিনা আমি 'বাধু” 
'রাধু করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় 

আসক্তি | এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে 
ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত মী1। 
তার কাজের জন্যই “রাধী' “রাধী' করিয়ে এই 
শরীরট। রেখেছেন ।” শিব-শক্তির অপূর্ব এই 

কথাপ্রসঙ্গে ৭8১ 

লীলার তুলনা ধর্ম-জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। 

শ্রীযায়ের সমস্ত জীবনটাই ছিল কর্মময়) 

বাহৃতঃ অত্যন্ত সাদাদিধা ঘটনাবৈচিত্র্যহীন আরও 
দশজন কুলনারীর মতোই । শৈশব হইতেই তিনি 
মাতা শ্ঠামাহুন্দরীর সঙ্গে থাকিয়া সাংসারিক 

নান! কাজে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। পরে 

দৃক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে 

থাকিয়! শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য বান্না ও তাহার সেবা, 

শ্রীরামকষ্ণ-জননী চন্দ্রমণিদেবীর দেবা, ভক্তদের 

জন্য প্রায়ই রাম্ন। এবং অন্যান্য কাজ; শ্ামপুকুরে 

ও কাশীপুরে চিকিৎসার্থ শ্রীরামরুষ্ণের অবস্থান- 
কালে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাহার 

অনলস নীরব সেবা; শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের 
পর কামারপুক্ুরে কঠোর কায়িক পরিশ্রমে 
জীবনধারণ-__-সবই আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সর্বজন- 
বিদিত ঘটনা । আবার পরবত্তিকালে যখন তিনি 
বহুজন-পৃজিতা ভক্তজননী তখনও কিন্তু তাহার 

কর্মের বিরাম নাই। জয়রামবাটীতে অন্য দশজন 
সাধারণ পল্লীজননীর মতো সন্তানদের জন্য রাহ! 

ও সেবা-যত্ু ইত্যাদি সব কাজই তিনি করিয়াছেন। 

লোকশিক্ষার্থে তাহার এই কর্ম-যজ্জের একটি চিত্ত 

ধরা পড়িয়াছে স্বামী প্রেমানন্দজীর একখানি 

পত্রে। তিনি লিখিয়াছেন : “তোমরা দেখে তো 

এলে, রাঁজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙ্গালিনী সেজে 

ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন। 
এমন কি ভক্ত ছেলেদের এটে৷ পর্ধন্ত পরিফার 

করছেন। মা জয়রামবাটাতে থেকে এত কষ্ট 

করছেন গৃহীদের গাহ্স্থ্যধর্ম শেখাবার জন্ত। 

অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ 

অভিমানরা হিত্য 1” ২ 

সংসারের অন্যান্য হুঃখ-কষ্টও শ্রত্রীমাকে কম 

সহ করিতে হয় নাই। নিজ ভ্রাতার্দের নিকট 

হইতে অত্যাচার-আবদাঁর, বিশেষ করিয়। তীহার 

পিতৃহীন ত্রাতুপপুত্রী রাধু এবং রাঁধুর বিকৃতমন্তিষ্ 
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মায়ের হস্তে নির্যাতন ভোগ করা ইত্যাদি কত 
কষ্ট ও সাংসারিক ঝামেলা যে তাহাকে সহ্ 

করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এত শত 
ঝামেলা ও ছুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কিন্ত তাহার 
ভিতরকার স্বাভাবিক শাস্তভাবের বিন্দুমাত্র 
হ্থাস হইত না। সর্বাবস্থায় শাস্ত ও ধীর স্থির। 

স্বামী সারদানন্দজী বলিয়াছেন : “আমাদের 

তো! দেখছ, পান থেকে চুন খসলেই আমরা 
চটে আগুন হই। কিন্ত মাকে দেখ। তীর 

ভায়ের! কি কাগ্ডই করছেন, অথচ তিনি যেমন 

তেমনটিই আছেন-_ধীর স্থির |” 

আমরা যখন দেখি শ্রীশ্রীমা পল্লীবাসিনী 

পুত্রহারা-জননীর পুত্রবিয়োগের কথা শুনিয়। 

লমবেদনায় শোকাতুরা-জননীর সহিত উচ্চৈঃস্বরে 
কারদিতেছেন, সন্তানদের অমঙ্গল আশঙ্কায় সদা 

উৎকন্তিত, এবং তাহাদের মঙ্গল কামনায় সদা 

বাস্ত; নিজেও সাংসারিক কাজে নিরত। 

বাহ্ুতঃ সেখানে তাঁহার আচরণের সহিত ঘোর 

বন্ধ সংসারী লোকের আচরণের কোন পার্থক্য 

নাই ; পার্থক্য ধরা পড়ে তখন, যখন তাহাকে 

দেখি তিনি ইচ্ছামাত্রই সংসারের সমস্ত কাজ 

হইতে মনকে গুটাইয়া লইয়া ভগবৎ-চিস্তায় 

নিমগ্ন হইতেছেন। সেই মুহূর্তে তিনি বাহ্ 

জগৎ হইতে এক অনাবিল আনন্দলোকে 

ইচ্ছামতো! বিচরণ করিতেছেন । আবার পরমুহূর্তে 

জগতের কল্যাণের জন্য মনকে নিচে নামাইয়! 

আনিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : “আমার 

যে মন রাতদিন উচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর 
করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি-দয়ায়'*।” 

যে রাধুকে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা থাকিতে 
পারিতেন না, “রাধু” “রাধু' করিয়া পাগল, তার 

জন্য সর্বদা চিত্তিত, শেষকালে সেই রাধু হইতে 

সমস্ত মন গুটাইয়া লইয়া তিনি আপন সততায় 

লীন হইয়াছিলেন। সাংদারিক কোন আকর্ণই 
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আর তীহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। 
সেই মুহূর্তে সংসার-টংসার তাহার মন হইতে 

একেবারে ফুছিয়৷ গিয়াছে । তখন তিনি তাহার 
ভিতরকার “আনন্দের পুর্ণঘট*-এর সঙ্গে একাত্ম 
হইয়া গিয়াছেন। বাহ্ জগতের সঙ্গে আর 

কোন সম্ব্ধই নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী 

সারদানন্দজীর একটি উক্তির উল্লেখ এখানে 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন : 

“এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি । 

এদিকে তো 'রাধু, বাধ করে অস্থির । কিন্ত 
শেষকালে বললেন 'একে পাঠিয়ে দাও ।, মাকে 
বললাম, মা, আপনি এখন রাধুকে পাঠিয়ে 
দিতে বলছেন, পরে যখন আবার দেখতে 

চাইবেন তখন কি হবে? মা বললেন, “না, 

আর আমার ওর উপর কিছুমাত্র মন নেই" 1” 

ইহাই গীতোক্ত কর্মে মনের সমভাবে সম্পূর্ণ 
সংযোগ ও বিয়োগ, আসক্তি ও নিরাসক্তির 

সার্থক দপ। 

এসবেরও উধের্ব শ্রীশ্রীমায়ের আর একটি 

রূপ আছে, তাহার শাশ্বতরূপ এবং যে রূপে 

তিনি শ্বমহিমাঁয় বিরাজমানা। সেইবূপ তাহার 

মাতৃরূপ | শ্রীষ্রমায়ের জীবনে ঈশ্বরের মাতৃভাবের 

অভাবনীয় বিকাশ তাহাকে বিশ্বমাত রূপে জগৎ- 

সমীপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহার মাতৃক্ষেহ 
যে শুধু মন্তন্য মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে) 
মন্ুয্েতর প্রাণীদের জন্তও তাহার প্রাণ কার্দিত। 

এই প্রসঙ্গে বাধুর একটি পোষা বিড়ালের কথা 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । ম! বিড়ালটির 

জন্ত এক পোয়া ছুধের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সেবক জ্ঞান মহারাজ ছিলেন 
বিড়ালটির উপর অত্যন্ত বিক্ূপ। বিরক্ত আন 
মহারাজ একদিন বিড়ালটিকে তুলিয়া আছাড় 

দিলে মাতৃ-হৃদয়ে এইরূপ আঘাত লাগিয়।ছিল যে, 

মায়ের মুখখানি বেদনায় কালো হইয়। গিপ্াছিল। 
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জান মহারাজের অবজ্ঞা! ও অযত্ব সত্বেও রাধু ও 
মায়ের মেছে ইতিমধ্যে বিড়ালের বংশ বৃদ্ধি 

হইয়াছে। একবার কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে 

মা! জান মহারাজকে ডাকিয়! বলিলেন : “জ্ঞান, 
বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও 

বাড়ি না যায়-_গাল দেবে, বাবা 1”. আরও 

বলিলেন : “দেখ, জ্ঞান, বেরালগুলোকে মেরো 

না। ওদের ভেতরেও আমি আছি।” অন্য এক 

সময় রাসবিহারী মহারাজের “তুমি কি সকলেরই 
মা?'"এইসব ইততর জীবজস্তরও 1” প্রশ্নের 
উত্তরে শ্রীশ্ীমা বলিয়াছিলেন : “হ্যা, ওদেরও ।” 

শরীশ্রীমায়ের সহজাত সংবেদনশীল মাতৃ-অস্তঃ- 
করণের ক্সেহ-্পর্শ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে 

জানিত না। ছোট-বড়, কৃতী-অকৃতী, স্থরুতী- 
দুন্কতী--দকল সন্তানের প্রতিই তাহার সমান 

নেহ, সমান করুণা । পানাসক্ত সন্তান পদ্ম- 

বিনোদ এবং আরও অগণিত কত সম্ভানের 

বিচিত্র রকমের আবদারপৃরণ, সন্তানের মঙ্গল 

কামনায় মহানিশায় জপ-_সবই তাহার অস্তঃ- 

সলিল! গসিগ্ধ মাতৃন্সেহের বাহ্য প্রকাশ। নিবেদিতা 

শ্রশ্ীমাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন : 
“মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে 

নেই আমাদের বা জগতের ভালবাসার মতো 
উত্তেজনা ও উগ্রতা! তোমার ভালবাস! হচ্ছে 
একটি স্ুন্িঞ্ধ শাস্তি যা প্রত্যেককে এনে দেয় 

কল্যা ণম্পর্শ |” 

শ্ীশ্ীমায়ের সকল সন্ভানই যে তাহার নিকট 
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“আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার সন্ধান লইতে 

আসিতেন তাহা নয়। অনেকেই আমিতেন 

নিজেদের সংসারের দুঃখ-কষ্ট, জালা-যস্ত্রণার কথা 

তীহাকে বলিয়া নিজেদের মনের ভার লাঘব 

করিতে । তিনি যে তাহাদের সকলেরই মাঃ 

তাপিতের তাপে, ব্যথিতের ব্যথায় সমব্যথী। 

তাহাদের ইহকাল পরকালের সর্বন্থ তিনি। মনুস্ত- 
ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ ঈশ্বরভাৰ 

পর্যস্ত বিস্তৃত সব ভাবই শ্রীত্রিমায়ের মধ্যে পাশা- 

পাশি দুষ্ট হয়। মাতৃত্ব ও দেবীত্বের সংমিশ্রণে 
এক অপূর্ব মহিমাময় জীবন । 

পৌষের রুষ্ণা সপ্তমী তিথি। শ্রীশ্রমায়ের 

আবির্ভাবের পুণ্য দ্িন। এই পুণ্য দিনে আমরা 

স্বরণ করি সন্তানের প্রতি তীহার সেই চিরস্তন 

অভয়বাণী যাহা সন্তানকে দেয় জীবনের পরম 

আশ্বাস। শ্রীশ্রীমা অভয়বাণী শুনাইয়াছিলেন : 
“সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের একজন মা 

আছেন”, আর “আমার ছেলে যদি ধুলোকাদ। 

মাখে, আমাকেই তো! তা ধুয়েমুছে তাকে কোলে 
নিতে হবে ।” মা, তোমার এই পুণ্য আবির্ভাব- 

তিথিতে সন্তানের প্রতি তোমার পরম আশ্বাসের 

প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমার নিকট 

সকাতরে প্রার্থনা জানাই-_-তোমার ধুলোকাদা- 

মাখ! সন্তান তোমার রুপায় যেন বুঝিতে পারে 

যে, তাহার একজন মা! আছেন, যিনি তাহার 

ধুলো কাদা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাকে 

কোলে তুলিয়৷ লইবেন । 

বীত্ুগ্রীষ্ট-অনুধ্যান 
গীতাতে আছে : 

“যদ যদ্ বিভূতিমৎ্ সত্বং শ্রীমদুজিতমেব বা। 
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশনস্তবম্ ॥” 

_অর্থাৎ। যখনই দেখিবে যে, কোন 

মহাশক্তিসম্পন্ন পবিভ্রন্বভাব মহাত্ম! মানবজাতির 

উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, জানিও 

তিনি আমারই তেজঃসসৃত, আমি তীহার মধ্য 
দিয়া কার্ধ করিতেছি। 

আজ হইতে প্রায় ছুই সহন্র বৎসর পূর্বে 

ছুঃখ-যাতনাক্লিষ্ট জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য মহা- 
শক্তিমম্পন্ন পবিব্রন্বভাব যে মহাত্মা মানবজাতির 

সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সর্বজন-নমস্ত 
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গ্রেমাবতার সেই যীপ্তুশ্বীইকে তাহার পুণ্য 

আবির্ভাব উপলক্ষে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও 

প্রণতি নিবেদন করি । 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ছুই পারদ স্বামী সারদানন্দ 

ও স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে খষিরষ্ণের দলে? 

দেখিয়াছিলেন। তাহার মহাসমাধির পর মঠ 

যখন বরাহনগরে তখন বাবুরাম-জননীর সন্মেহ 
আহ্বানে নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, 

কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা তাহার 

আটপুরস্থ গ্রামে একবার গমন করিয়াছিলেন । 

তথায় অবস্থানকালে এক রাত্রিতে তাহারা 

প্রজ্লিত ধুনির সম্মুখে ধ্যানে বসেন এবং ধ্যানাস্তে 
নরেন্দ্রনাথ যীশুধ্রীষ্ট ও তাঁহার ত্যাগী পাধদদের 

ত্যাগমপ্ডিত প্রেরণাময় জীবন, তাহাদের ধর্ম ও 

সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস প্রা ণম্পর্শী 

ভাষায় সমবেত গুরুভ্রা তাঁদের নিকট বর্ণনা করেন। 

তথ্শ্রবণে অন্প্রাণিত শ্রীরামরুষ্ণের ত্যাগী 

সম্ভানর1 যীশ্ুীই ও তদীয় পা্দদের ম্যায় পবিষ্র 

জীবন গঠনপূর্বক জগদ্ধিতায় উৎমর্গণকৃত করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হন এবং ধুনির লেলিহান অগ্নিশিখাকে 

সাক্ষী রাখিয়া সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। 

পরে সবিম্ময়ে তাহারা জানিতে পারিলেন যে, এ 

পুণ্য লগ্নটি ছিল যীস্ব্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাকৃক্ষণ 

(২৪ ডিসেম্বর রাত্রি)। এই সমস্ত ঘটনাই 

আজ শ্রীরামরুষ্ণ-তক্তগোষ্ঠীর মধ্যে অতি পরিচিত 

এবং সর্বজনবিদিত । যীশ্বু্রীষ্টকে ঈশ্বরের অন্যতম 

অব্তারর্ূপেই শ্রীরামরুষ্চ জানিয়াছিলেন। 
শ্রীরামক্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে যীশুপ্রীষ্ট সর্বজনবন্দিত 

এবং ঈশ্বরাবতাররূপে পুজিত। 
যীশুত্রী্ট সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 

“জগতের মহত্তম আচার্গণ” শীর্ষক প্রসিদ্ধ 

বক্তৃতায় বলিয়াছেন : 

“আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেখবাসী ঈশার দিকে 
দৃষ্টিপাত কর। তাহার উপদেশ : 'প্রস্তত হওঃ 
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কারণ স্বর্গরাঞ্জয অতি নিকটবতাঁ।* আমি শ্রীকষের 

বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া 

অনানক্ত হইয়া কার্ষ করিবার চেষ্টা করিতেছি, 

কিন্তু কখনও কখনও তাহার উপদেশ তৃলিয়। গিয়া 

সংসারে আসক্ত হইয়। পড়ি। আমি হঠাৎ 
ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে 

পাই-+সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই 

ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন সততই ছুঃখময়। এ বাণী 

শুনিবামাত্র মন এই সংশয়দোলায় ছুলিতে 

থাকে-কাহার কথা শুনিব, শ্রীকফের কথ 

না শ্রীবুদ্ধেন কথা? তখনই বজবেগে ভগবান 
ঈশার বাণী আলিয়া উপস্থিত হয়, 'প্রস্তত হও, 

কারণ স্বর্গরাজ্য অতি নিকটে । এক মুহ্ততও 

বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়৷ 

রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদ] প্রস্তত 

হইয়া থাকো, উহা! তোমার নিকট এখনই 
উপস্থিত হইতে পারে । স্থতরাঁং ভগবান ঈশার 
উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে, 

আমর সাদরে তাঁহার এ উপদেশ গ্রহণ করিয়া 

থাকি, আমরা এই ঈশদূতকে__সেই জীবস্ত 

ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি |” 

শ্রীরামরুষ্ণের যীশ্ুপ্রীই দর্শনের যে বর্ণনা 

আমরা শ্রশ্রীরামকঞ্ণলীলাপ্রলঙ্গে পাই, সংক্ষেপিত 

আকারে তাহা এখানে উদ্ধত করিয়া আমাদের 
“যীত্তধীষ্ট-অন্ধ্যান” আপাততঃ এখানেই শেষ 

করিতেছি। 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণ পার্খে অবস্থিত 

যছুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই 

বেড়াইতে যাইতেন এবং অনেক সময় . যছুলালের 

বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম লইয়া 

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ফিরিতেন। বৈঠকখানার 
দেওয়ালে টাঙানো অনেকগুলি উত্তম চিজ্রের 

মধ্যে : 

“্মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রঈশার বালগোপাল 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

মৃত্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, 
একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি এঁ ছবিখানি 

তন্ময় হইয়৷ দেখিতেছিলেন এবং ্রশ্রীঈশার অদ্ভুত 
জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন 

ছবিখানি যেন জীবস্ত জ্যোতির্ময় হইয়া! উঠিয়াছে 
এবং এঁ অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ 
হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাহার অস্তরে প্রবিষ্ট 

হইয়া তাহার মানসিক ভাব সকল আমূল পরিবর্তন 
করিয়া দিতেছে ।-..প্রত্রীঈশার ও তত্প্রবতিত 
সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাম আসিয়া 

হৃদয় অধিকা রপূর্বক খ্রীহীয় পাদরিসমূহ প্রার্থনা- 
মন্দিরে শ্রীপ্রীঈশার মৃততির সম্মুখে ধৃপ-দীপ দান 
করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় 
নিবেদন করিতেছে--এই সকল বিষয় ঠাকুরকে 

দেখাইতে লাগিল। .'*তিন দিন পর্যন্ত এ 
ভাবতরঙ্গ তাহার উপর এক্নপে গ্রতৃত্ব করিয়। 

বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে 

স্বামী সারদানন্গ মহারাজের অপ্রকাশিত পন্ধ ৭9৫ 

ঠাকুর পঞ্চবটাতলে বেড়াইতে বেড়াইতে 
দেখিলেন, এক অধৃষ্টপূর্ব দেব-মানব, হন্দর 
গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে অবলোকন করিতে 
করিতে. তীঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন । 

"দেখিতে দেখিতে এ মৃতি নিকটে আগমন 
করিলেন এবং ঠাকুরের পৃত হৃদয়ের অস্তস্তল 
হইতে ধ্বনিত হুইতে লাগিল, শামসি--ছুঃখ- 
যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি 

হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ 

নিধাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাঁতিন্ন পরম 

যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি ! তখন দেব-ম।নব 
ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার শদীরে 
লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহুজ্ঞান 
হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট ব্রদ্ষের সহিত 

কতক্ষণ পর্বস্ত একীভূত হইয়া! রহিল! এরূপে 

প্রপ্ঈশার দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর তাহার 

অবতারত্ব সন্দ্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইরা ছিলেন।” 

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অপ্রকীশিত € 
[ স্বামী মেখেশ্বরানন্দকে লিখিত পত্র ] 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ 
ঢ000৫151) 07106, 

1] 7010161152 1.21)6 

13891)97221) 09100118 

পরম কল্যাণীয় মেথেশ্বর ও বুদ্ধচৈতন্য, 
তোমাদের উভয়ের বিস্তারিত পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মঠে পুঃ 

মহাপুরুষজীকে এ বিষয়ে জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন তোমাদিগ্নকে 

এ সম্বন্ধে চিঠি দিবেন । আশা! করি তাহার পত্র পাইয়াছ। 

তোমরা ভাবিও না । শ্রীশ্রীঠাকুর সকল দেখিতেছেন এবং তোমাদিগকে 

সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। যাহা! আমাদের পক্ষে ভাল হইবে তিনি তাহাই করিবেন । 

আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে এবং আশ্রমস্থ সকলকে উহা 

জানাইবে। এখানকার কুশল । মধ্যে ২ তোমাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী 

করিও। আমি ভাল আছি। নিরাজিরা রান রং তাহার 

পত্রও পাইয়াছি। শুভানুধ্যায়ী 
জ্রীসারদানজ্জ 



স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র 
[ জনৈক সাধুকে লিখিত ] 
শ্রীপ্রীরা মকৃষ্ণ; শরণম্ 

গু গু করা 

চ২277810151708 4৯058112, /৯5111217)8 

[,910109, 76181550119 

6/1/28 

শ্ীমান-, 

তোমার পত্র পাইয়। সকল সংবাদ অবগত হইলাম । শরীর থাকিলে ভোগ 
ত আছেই, অপরের অপেক্ষা তোমার না হয় বেশী, কিন্তু তজ্জন্য চিস্তিত হইয়া 

বেশী ভাল ত থাক যায় না। নিজে যতট। পার সাবধান হইয়া এবং অপরকে 
না ভোগাইয়া যতদিন পার কাটাইবার চেষ্টা করিবে। তারপর তোমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে যদ্দি শরীর খারাপ হয় বা অপরকে ভোগাইতে হয় তুমি আর কি করিবে, 
ত্তাহারই ইচ্ছী জেনে সহা করিতে হইবে-_-তবে কখনও যেন তার [ উপর ] অবিশ্বাস 

বা অভক্তি না হয়-_ইহাই আমার প্রার্থনা । 
শরীর ছুর্ল থাকিলে অনেক সময় বলে [,] শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার 

বেশী করিতে গেলে ক্ষতি হয় বটে [ ,] তবে তার স্মরণ মননে কোনই বাধা নাই। 
তাহাতে কোন অপরাধ হয় না । মনে বাজে চিন্তা না করে তার স্মরণ মনন সদ। 

সর্ব! সর্ব অবস্থায় করা যে খুবই ভাল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
অপরের দোষগুণ বিচার করতে যাওয়! সব সময় 3%হি নয় [১] ইহ নিশ্চয় । 

ওসব উপেক্ষা করে নিজের ভাবে থাকাই ভাল। ঠাকুর তোমার শারীরিক ও 
মানসিক শান্তি দ্রিন [_] ইহাই প্রার্থনা । আমার শরীর এক প্রকার ভালই আছে 
তার কৃপায় । তুমি আমার আস্তরিক স্েহাশীর্ববাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। পুলিন 

২।১ দিনের মধ্যেই ভূবনেশ্বর রওনা হইবে। ইতি 

সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ্র 



 আুভাষচক্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্থ 

[ পূর্বাহ্বৃত্তি 

(গ) “ভারতে সমাজতন্ত্রের জন্ম ভারতের 

শিক্ষা! দীক্ষা ও অনুভূতিতে ..*বিবেকানন্দের 
রচনায়.” 

আলোচ্য পর্বে (এবং পরবতাঁ পর্বে) 

স্থতাষচন্দ্রের বন্তৃতা ও রচনাবলীতে সমাজতন্ত্রের 
কথা৷ প্রচুর । 

জানিয়েছেন । আবার এমনও দেখ। যায়, তিনি 

সমাজতন্ত্রের কোন বিশেষ আমদানীকৃত আদর্শ 

সম্বন্ধে পক্ষপাত দেখাননি। সমাজতন্ত্র তার 

কাছে একটা মূলনীতি, যার কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল__ 

“জনগণের হাতেই থাকবে সকল ক্ষমতা” এবং 

সমানাধিকার ; কিন্তু সেই নীতির প্রবর্তনে 

কোন একটি দেশ বা ব্যক্তির দ্বার! নির্দেশিত 

পথ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া তার 
মতো! ইতিহাসবোধসম্পন্ন বাস্তববাদী মাহ্ষের 

পক্ষে একথা! মনে করা সম্ভব ছিল না--কোন 

এক দেশের কলম-চারা অন্যদেশে ব্নম্পতিন 

আকার ধারণ করতে পারে। যদি তেমন চেষ্টা 

করা হয় ' এবং সাফল্য আসে, তাহলে সেট! 

মতবাদের সামাজাবাদ ছাড়া কিছু নয়-_তাতে 

জাতীয় প্রতিভার ধ্বংস হবে-_সেক্ষেত্রে বিদেশী 

উদ্যোগে স্থাপিত কারখানা থেকে স্বদেশী 
শ্রমিকের পরিশ্রমে বেরিয়ে আসবে নানা রঙের 

যস্বমানৃ । সুভাষচন্দ্রের সত্তামূলে এই ধারণা 
প্রবেশ করে গিয়েছিল বিবেকানন্দেরই প্রভাবে । 

বিবেকানন্দের রচনায় জনগণের অধিকার 

সম্পফিত বহু উদ্দীপ্ত ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ বক্তব্য আছে, 
যাদের সঙ্গে কৈশোরেই স্থভাঁষচন্দ্রের পরিচয় 

ঘটেছিল। দেশ-বিদেশের স্মীজতান্ত্রিক তত্বকথ। 
চি 

ভারতবর্ষের বাস্ত্রীয় আদর্শরূপে ৷ 

সমাজতন্ত্রই যে গ্রহণীয়--একথ। তিনি সুস্পইভাবে 

ও আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত বিবেকানন্দের এ 

সকল উক্তির পূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য কিশোর 
স্থভাষচন্দ্রের পক্ষে উপলব্ধি কর! নিশ্চয় সম্ভব 

হয়নি-_সেগুলিকে তিনি মানবপ্রেমের জলম্ত 

প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। “ভারতপথিক' 

গ্রন্থে তিনি সদ্য বিবেকানন্দ-পাঠের প্রসঙ্গে 

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করেছেন : 

“ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে তিনি [ শ্বামীজী ] 

বলেছেন, ব্রাহ্মণ (পুরোহিত শ্রেণী )--ক্ষত্রিয় 

(যোদ্ধ শ্রেণী) ও বৈশ্য (বণিক শ্রেণী )--এদের 
প্রত্যেকেই একসময় স্রদিন ভোগ করেছে--এখন 

এসেছে পদদলিত সাধারণ মানুষ, শৃজ্রদের 
পালা ।” 

মনে হয়, বিদ্যালয় ও কলেজ জীবনে ধর্ম" 

ভাবনায় উতৎ্কন্ঠিত ও সেবামূলক সামাজিক কাজে 

আগ্রহী সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর কথাগুলিকে সাধারণ 

মানবতাবাদী উক্তি বলেই মনে করেছেন। কিন্তু 
আই. সি. এস, পড়তে গিয়ে, ইংলগ্ডে সমাজতান্ত্রিক 

আন্দোলনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে, এবং 

পাঠ্যবস্ত হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রহণ করেও--. 

তিনি বিবেকানন্দের এ সকল উক্তির ব্যাপকতর 

তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। প্রমাণ হিসাবে 
চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কেন্ি জ থেকে ২৩ মার্চ, 

১৯২১ তারিখে লেখা পত্রের অংশ উপস্থিত করা 

যায়, যার মধ্যে বিবেকানন্দের পূর্ব-পরিচিত 
উক্তিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার ইঙ্গিত 
আছে। স্থভাষচন্দ্র লিখেছেন : 

“এখানে এসে এবং এখানকার লোকজন ও 

কার্ধপ্রণালী দেখে আমার মনে হচ্ছে যে, 

আমাদের দেশে ছুইটি জিনিস খুব বেশিরকম" 



থর 

ভাবে চাই, (১) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার, (২) 12001 700$67060 স্বামী 

বিবেকানন্দ বলতেন যে, ভারতের উন্নতি চাষা, 
ধোঁপা, মুচি, মেথরের দ্বারাই হইবে। কথাগুলি 
বড় ঠিক। পাশ্চাত্য জগৎ দেখাইয়াছে_- 
4০৬০৫ ০1 016 9001৩ কী করিতে পারে। 

তার উজ্জলতর দৃষ্টাস্ত হচ্ছে-_[1)9 019; ৪০০৪- 
180 £0006110 (2 015 ৬০114 অর্থাৎ রাশিয়।। 

ভারতের উন্নতি যদি কোনোদিন হয়_-সেটা 
আমবে এ 2০৬০৩: 01 01৩ 7১9016-এর ভিতর 

দিয়া। আধুনিক জগতে যেসব দেশ উন্নত 
হইয়াছে, সেসব দেশে এ ৮০০ ০ 0১5 

৮৩০1৩-এর জাগরণ হইয়াছে। ম্বামী বিবেকা- 

নন্দ বর্তমান ভারতে” বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য--এই তিন বর্ণের আধিপত্যের 
দিন গেছে। পাশ্চাত্য জাতের বেশ্ঠবর্ণ হচ্ছে__ 
81016811519 8100 ]1)0115011911505, তাদের 

দিন ফুরিয়ে এসেছে । লেবার পার্টি হচ্ছে 

ভারতের শুন্র বা অন্পৃশ্ত জাতি। এরা এতদিন 

ধরে শুধু কষ্ট করে এসেছে । তাদের শক্তি এবং 

তাদের ত্যাগের দ্বারা ভারতের উন্নতি 'হইবে। 
সেইজন্ত আমাদের এখন চাই 71853 [1401096101 

৪10 1,800]: 01:091115961018.7 

পরবর্তী কালে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়ে স্থুভাষচজ্দ্রের অন্ততম প্রধান চেষ্টা ছিল__এই 
আন্দোলনের ভিত্তি প্রসারিত করে শ্রমিক, কৃষক, 

এবং অবনমিত মান্ষকে তার অন্তরুক্ত করা। 

জামালপুরে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা সম্মিলনে 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে তিনি 
২১, ৪* ১৯২৯, যে বাস্তব চিন্তাপূর্ণ ভাষণ 

দেন, তার মধ্যে একটি বেদনাময় সত্যের স্বীকৃতি 
ছিল-্-সাম্াজিকভাবে উৎপীড়িত গ্রামের মানুষের 

পক্ষে ম্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেওয়া 

সত্যই সস্ভব নয়, কারণ মে কি করেবিশ্বাস 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--১২শ দংখ্যা 

করবে--রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে তার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও আনবে ? 
স্থভাষচন্দ্র গভীর আবেগময় প্রত্যয়ের লঙ্গে 

বলেছেন, মানুষকে রাজনৈতিক, দামাজিক ও 
অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে যুক্তি দিতেই হুবে। 

অথচ উচ্চবর্গের দ্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সেই 
সচেতনতা নেই। “আজ যাহারা সমাজের 

কাছে অন্পৃশ্ত, যাহাদের জলচল নাই, যাহারা 
ম্যাত্বের অধিকার ভোগ করিতে পারে না-- 

যে-পর্যস্ত-না তাহাদিগকে মনয্ন্থের আসনে 

বসাইতেছি, সে-পর্বস্ত তাহারা কেমন করিয়া 

বিশ্বাম করিবে-_-আমরা বাস্তবিক মুক্তিকামী । 

. চত্তীদ্দাসের বুলি মুখে আওড়াই বটে-_-সবার 

উপরে মান্য সত্য তাহার উপরে নাই”_কিন্ত 

কয়জন তাহা কার্ষে পরিণত করিতে পারে? 

কিশোরগঞ্জে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, কালীমন্দিরে 
কোনো-কোনে শ্রেণীর প্রবেশ করিবার অধিকার 

নাই। প্রস্তাব হইল- সর্বজনীন মন্দির তৈরি 

করা হউক। কেন, মন্দির তো রহিয়াছে-_ 

সেখানে প্রবেশের অধিকার দিবে না কেন? 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন--শাস্ত্রের দোহাই 
দিলে চলিবে না; সমাজে যে যেখানে লাঞ্ছিত 

হইতেছে তাহাকে লাগ্ুনার হস্ত হইতে বক্ষ 

করিতে হইবে । "*রাস্তীয় অধিকার দিবার ক্ষমতা 
হয়ত আমাদের নাই কিন্তু ইচ্ছা করিলে সামাজিক 

বন্ধন হইতে আমর তাহাদিগকে মুক্ত করিতে 

পারি ।***আমি শুনিলাম-_এখানে ১৫০টি ভাই 

আসিয়াছে, তাহাদের কিছু দাবি আছে--সে 

দাবি তাহার! শুনাইতে চায়। তাহারা জলচল 

নয়, তাহার! জলচল হইতে চায়। আমি মনে 

করি, ইহা সামান্য দাবি। যে দাবি মাহষের 
করা উচিত তাহা হইতেছে মন্থয্যত্বের দাবি, 

মাচগষ হিসাবে মানুষের যত রকম অর্ধিকার আছে 

তাহা দেওয়! চাই ।৮ [২।১১৩-১৪ ] 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

উপরের অংশে কেবল স্বামীজীর উদ্ধৃতি নেই, 
কিন্তু সবটাই তীর চিন্তার প্রতিধ্বনি । পতিত 
মাচ্ষকে তার লুপ্ত ব্যজিত্ব ও অধিকার ফিরিয়ে 
দেবার জন্য স্বামীজীর অবিরাম ব্যাকুল আহ্বানের 
কথা এখানে ত্বতই আমাদের মনে পড়বে। 

আগেই দেখেছি, স্ভাষচন্্র তার রংপুর- 
ভাষণে (৩০, ৩. ১৯২৯) বলেছেন-_-সমাজতন্ত্রের 

জন্ম কার্প মার্কসের পুঁথিতে নয়, ভারতীয় 
সংস্কৃতিতে তার উৎস ও আশ্রয়-_বিবেকানন্দের 

বাণীতে এবং চিত্তরঞ্নের সাধনায় তার বিকাশ। 

এই উক্তি কিছু মান্গষের কাছে আনন্দের, অন্যদের 
কাছে অস্বস্তির । ধার! স্থভাষচন্দ্রকে মাকসবাদী 

সমাজতান্ত্রিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান তাদের 
মতে, স্থভাবচন্ত্রের এই উক্তি বত্রিশ বদরের এক 

যুবকের জাতীয়তাবাদী ভাবোচ্ছাস-_বছর দশেক 

বয়স বাড়বার পরে এ ভাবালুত| কাটিয়ে তিনি 
মার্কসবাদী হয়ে উঠেছিলেন । 

স্থভাষচন্দ্র মার্কপবাদী হলে ভাল হত কি 

মন্দ হত, সে প্রশ্থে যাবার প্রয়োজন নেই। তিনি 

কী ছিলেন এখানে তাই বিচার্ধ। তথ্যয়ুখে 

আমর! দেখতে পাচ্ছি__হ্ভাষচন্দ্র তাঁর ৪২-৪৩ 

বৎসর বয়সে মার্কসবাদী নন--( যেকালে কথিত 

তীর ছু-একটি উক্তি থেকে তীকে মার্কসবাদী 

প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় )-_৪৭ বৎসর 

বন্সসেও নন। স্থৃভাষচন্দ্রের উতক্তিমতোই তা 

বলতে পারি। আমরা দেখি, তিনি তার ৩২ 

বনর বয়সে রংপুর তাষণে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে ঘা 

বলেছিলেন, তার থেকে পরবর্তাঁ কালে কিছুমাত্র 

বিচলিত হননি। 
রংপুর ভাষণে ক্ৃতাষচজ্্ বলেছিলেন £ 
(১) সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের গু খিতে জন্ম 

নেয়নি। 

বল! বাহ্ছল্য নেয়নি। ইউরোপীয় লমাজতন্ত্রে 
যেকোন ইতিহাসেই দেখা যাবে, মার্কসের 

হৃভাঁষচন্ত্রের জীবন ও চিন্তা স্বামী বিবেকানন্দ ৭৪৯৯ 

পূর্বে নানা ধরনের সমাজতন্ত্র এসে গিয়েছিল । 
(২) ভারতের শিক্ষার্দীক্ষা' ও সভ্যতায় 

সমাজতন্ত্রের জন্ম । 

স্থভাষচন্দ্র এখানে অবশ্ই মার্কসের জঙ্মের 

বহুশত পূর্ববর্তী ভারতীয় বেদাস্তের বা বৌদ্ধ 
ভাবাদর্শের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। বিবেকানন্দীয় 

সমাজতন্ত্র বৈদাস্তিক ভাবাদর্শে গঠিত। 

(৩) বর্তমান ভারতবর্ষে মমাজতন্ত্র বিবেকা- 

নন্দের বাণীতে. উদ্বুদ্ধ ও চিত্তরঞ্জনের সাধনায় 

বাস্তবাদিত। 

আধুনিক ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা 
যে বিবেকানন্দের রচনাতেই প্রথম প্রবল ও 

ব্যাপক আকারে পাওয়া যায়, তা "বিবেকানন্দ ও 

সমকালীন ভারতবর্ষ” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আমর! 

যথেষ্ট উপস্থিত করেছি। আর রাষ্থীয় ক্ষেত্রে 
চিত্তরঞ্জনই যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার 
এবং কার্ধক্ষেত্রে তার প্রবর্তনের সক্রিয় চেষ্টা 

করেছিলেন, তাও এঁতিহাসিক সত্য । 
স্ভাঁষচন্দ্র ৬. ৫. ১৯৩২ (যখন তাঁর বয়স 

৩৫) মরাঠা”সম্পার্দককে লিখেছিলেন £ 

“পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে স্বামীজী তাঁর লেখায় যে আক্রমণ 

চালিয়েছিলেন_ সেদব একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া 
সমাজতান্ত্রিকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয় ।” 

লক্ষ্য করার বিষয়, যখনই স্থতাষমন্তর 

ভারতবর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজতন্ত্রের কথ৷ 

তুলেছেন, তখনই ভারতীয় ভাবভিত্তি চাই-_ 

একথা বলেছেন। তীর রচনায় ও উক্তিতে তার 
্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, উল্লেখযোগ্য একটি-ছুটিকে 
উপস্থিত করব। 

উল্লিখিত রংপুর-ভাষণে (৩০* ৩. ১৯২৯$ 
স্থভাষচন্দ্রের বয়স ৩২) ভারতীয় সংস্কৃতির 

সমাজতন্ত্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যভাবাত্বক 
ভূমিকার উল্লেখের পরে স্থভাষচন্্র বলেছেন 



৮৬৪ 

“আজকাল পাশ্চাত্যদেশ হইতে গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক চিন্তার ধার! এদেশে 
আসিতেছে । ইহার ফলে অনেকের চিস্তাজগতে 

বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। কিস্তু যাহা নৃতম 
বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে তাহ! প্রকৃতপক্ষে 

অতি পুরাতন। গণতন্ত্র ব৷ সমাজতন্ত্র এদেশে 

নৃতন তত্ব নয়। আমরা আমাদের ইতিহাসের 
ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িয়াছি..[ তাই ] 

অতি পুরাতনকে নৃতন অতিথি জ্ঞান করিয়া 
আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছি ।” [ ২৯০ ] 

স্ভাষচন্ত্র অতঃপর ব্যাখ্যা করে বললেন, 

সমাজ বা! রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন মতবাদকে অন্রান্ত 

ব1 অখণ্ড সত্য মনে কর] উচিত নয়। “আমাদের 

মনে রাখিতে হইবে যে, কার্প মার্কসের প্রধান 

শিশ্ক যাহার1, সেই রুশ জাতি, কার্ল মার্কসের বাণী 

অন্ধভাবে অনদরণ করে নাই। তাযদ্দি করিত 

তাহা হইলে এত শীত্ম রাশিয়াতে বলশেভিজমৃ- 

এর প্রতিষ্ঠা হইত না।” রাশিয়। কিভাবে 

দ্বেশ-কালের উপযোগী করে মার্কস-নীতিকে 

পরিবতিত করে .গ্রহণ করেছে, তার একাধিক 

নমুন। দেবার পরে তিনি এই কথা যোগ করেছেন, 

“আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জাতির 

ইতিহাসের ধারা, পারিপাশ্থিক অবস্থা ও 
আবহাওয়া, এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়- 
তার কথ। অবহেল! করিয়া কোনো মতবাদ বল- 

পূর্বক কোনে দেশে প্রয়োগ কর যায় না । একূপ 

চেষ্টা করিলে সে দেশে বিপ্লবের স্যরি হইবে, নতুবা! 
ফ্যাসিজমের মতো কোনে! বিরুদ্ধ মতবার্দের 

প্রতিষ্ঠা হইবে।* তারপর, সমাজতন্ত্রের প্রতি 

অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে ব্যক্তির 

ব্যক্তিত্ব বিকাশকে অবহেলা করার যে-চেষ্টা 
রাশিয়! প্রভৃতিতে প্রথমে করা হয়, তার 

সংশোধনের চেষ্ট1! রাশিয়াতেই কিভাবে মনীষীর। 

করেছেন, তাঁও প্রানঙ্গিক উদ্ধাতিযোগে তিনি 

উদ্বোধন [৮৭তম বর্ষ--"১২শ সংখ্যা 

দেখান। সেকথা ধলার সময়ে তিনি বিশেষভাবে 
বিবেকানন্দের কথা ন্মরণ করেই লিখেছেন, 

“ব্যক্তিত্বের বিকাশ না৷ হইলে, খণটি মান্য তৈরী 

না হইলে, কোনে। ইজম্ বা মতবাদের দ্বার] 
কোনে জাতির উদ্ধার হইতে পারে ন11” প্রসঙ্গ 

শেষ করেছেন এই বলে, “বলশেভিক রুশজাতির 

চিন্তাধারা যেরূপ ক্রতগতিতে পরিবতিত হইতেছে 
তাহাতে আমার মনে হয় যে, জ্ঞানালোকের জন্য 

রাশিয়ার উপর অতি-নির্ভরশীল হওযা। বাঞ্ছনীয় 

নহে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা গড়িয়া 

তুলি আমাদের আদর্শ ও প্রয়োজন অন্থসারে_- 

এবং আবশ্যকমতে। বিদেশ হইতে জ্ঞানরত্ব আহরণ 

করিব ।” 

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 

স্থভাষচন্দ্র যে-ভীষণ দেন (৪. ৭, ১৯৩১7 বয়স 

৩৪)-__তার মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তার বক্তব্য 

অবশ্যই সতর্ক ও স্থবিবেচিত হবার কথা । এ 

ভাষণে তিনি গোড়ার দিকেই বলে নেন-__ 

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন আমন্টার্ডাম ব৷ 

মন্ষো_কারও নির্দেশের কাছেই আত্মসমর্পণ 

করবে না। ভারতকে তার প্রয়োজন অন্থমারেঃ 

নিজের পথে চলতে হবে। ভাষণের শেষে পুনশ্চ 

একই প্রসঙ্গ উখাপন করে বলেন- শ্রমিক 

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণপন্থী মতবাদীদদের 

সংস্কাূলক পথ, কিংবা মস্কো-অন্গামী 

কমুনিস্টদের মত-পথ--কোনটাই গ্রাহ নয়। 
এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী একটি গোষী, যা পরি- 
পূর্ণ সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী_স্থভাষচন্দ্র নিজেকে 

সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ঘোষণ! করার পরে বলে- 

ছিলেন : “আমার মনে এবিষয়ে কোনো সংশয় 

নাই যে, ভারতের মুক্তি, সেইদঙ্গে পৃথিবীর মুক্তি 
নির্ভভত করে সমাজতন্তরেরে উপর। ভারতকে 
অন্তান্ত জাতির অভিজ্ঞত। ' হইতে শিক্ষালাভ 

করিতে হইবে, কিন্ত তাহাকে নিজ প্রয়েজন ও 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

হইবে। কোনো তত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিতে 
গেলে কারও পক্ষে কখনো ভূগোল বা! ইতিহাসকে : 
বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।...আমি আরও মনে করি 
ষে, ভারতের উচিত নিজস্ব ধরনে সমাজতন্ত্রের 
জন্ম দেওয়া । যখন গোটা পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাতিয়াছে তখন আমরাই ব 
তাহা করিব না কেন? এমন হইতে পারে যে, 
ভারতে যে সমাজতন্ত্রের উতদ্তব হইবে তাহার মধ্যে 
এমন নৃতন ও অভিনব কিছু থাকিবে যাহা! গোটা 
পৃথিবীর উপকারে আপিবে।” [৩১২৪-২৫] 

| এই ধরনের কথা স্থৃভাষচন্দত্র ২৮ মার্চ, 
১৯৩১, করাচীতে অমিত নিখিল ভারত নও- 
জোয়ান সভা-র দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণে বিস্তৃতভাবে বলেছিলেন। একই আকারে 
তা বলেছেন, মথুরায় অন্গুিত উত্তরপ্রদেশ নও- 
জোয়ান ভারত লভা সম্মেলনে ২৩ মে, ১৯৩১। 
নওজোয়ান সভাগুপি আমদানীকৃত সমাজতান্ত্রিক 
আদর্শের প্রতি আন্গত্যসম্পন্ন ছিল। হ্থভাষচন্ত্র 
সেইজন্য এই সভাগুলিতে সমাজতন্ত্রের ভারতীয় 
তিত্তির কথা বিশেষভাবে উত্থাপন করেন । 

গুনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় রাঙ্জনৈতিক 
সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রেরিত সভাপতির 
ভাষণে ( ১০. ৬. ১৯৩৩ ; বয়স ৩৬) স্থতাঁষচন্ত্ 
গান্ধীনীতির ব্যর্থতার রূপবিশ্লেষণের পরে 
সাম্যবাদী সংঘ+ নামক একটি নৃতন দল প্রতিষ্ঠার 

স্থভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ 

পারিপার্থিকের সহিত সামগ্রস্ত করিয়া সমাজতন্ত্র । 
রূপায়ণের নিজন্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে ' 

৮০১ 

পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, যে-দল “জনগণের 
অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমজীবীদের দল”-_-স্বাধীনতা- 
উত্তরকালে যে-্দল প্রয়োজনে শ্রেণীসংগ্রাম 
করবে, তার দ্বার সর্ববিধ বিশেষাধিকার ও 
কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ করে দেশে সামাছিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করবে-_সেই দল “পৃথিবীর সংস্কৃতি ও 
সভ্যতায় অনন্য দান রাখবে ।” এখানে পূর্ববর্তী 
উল্লেখযোগ্য দানের কথ বলতে গিয়ে তিনি সপ্ত- 
দশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি 
প্রবর্তনে ইংলগু, অষ্টাদশ শতাব্ধীতে স্বাধীনতা, 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ফান্স, উনিশ শতকে 

মার্কপীয় দর্শন উপস্থাপনে জীর্মানী, বিশ শতকে 

সর্বহারা বিপ্লবসম্পাদনে রাশিয়ার ভূমিকার 
উল্লেখ করেছিলেন। বলাবাহুল্য স্থৃভাষচন্ত্ 

মার্কপবাদী হলে ভাবী ভারতের নতুনতর দানের 
কথা তুলতেন না । এই ভাষণের শেষের দিকে 

সাম্যবাদী সংঘের আদর্শ ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা তিনি 

করেছিলেন (সংঘের নামটিই তো তারতীয় 

সংস্কৃতির ভাষায় চিহিত * )--যার একেবারে 

শেষে বলেন : 

“এই দল ভারতের আদর্শের চরম পূর্ণতার 
পক্ষে সংগ্রামশীল থাকবে_যাতে ভারতবর্ষ 

পৃথিবীতে তার সেই বাণীর ঘোষণা করতে পারে 

যা যুগের পর যুগ ধরে তার এঁতিহোর অন্তর্গত 

হয়ে আছে।” [. দিইত্ডয়ান স্ট্রাগল্, ১৯৩৫-- 
৪২ পৃঃ ৭৫ ] [ ক্রমশঃ ] 

* এই নামকরণ প্রসঙ্গে স্থভাষচন্দ্র ২৩. ২, ৩৪ চেকোঙ্পোভাক মহিলা শ্রীমতী কিট কুর্তাকে 
লিখেছেন, *8০ 1169 ০? 1512 0 ৪ ৮০1 010 [10181) 001109161017--015617001001911960 
67 005 89৫01)193 500 9819 9001৩ 01849, হ 019:90016 11601 115 18906 
6০ 0১6 1900611 1181169 17057 19019001211 5010106.5 [:51/8/45 07277768052 45 
17697 2311, ৮ [0160 বিএ ৮ 0. 59 ] 
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দেখতে যাব নায়াগ্র4 জলপ্রপাত। 

পৃথিবীতে যত আশ্র্য জিনিস আছে, তার মধ্যে 

অন্ততম। আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাভার সীমাস্ত 
এলাকায় এই জলপ্রপাত, দেখ। যায় আমেরিকার 

দিক থেকেও, কানাভার দ্দিক থেকেও । কানাডার 

দিকটি দেখতে অশ্বখুরাকার । আমেরিকার দিকটিও 

কম চওড়া নয়। 

সকাল ৮টায় ওয়াই. এম.পি. এ.-র সঙ্গে পাট 

চুকালাম। কাজেই ন্যাকড়ার বাঝসটা ও কীধে 
ঝোলানো ব্যাগটা! সঙ্গেই চলল । আমি রাখতে 
চেয়েছিলাম অনিল মহারাজের হেফাজতে । কিন্ত 
তার মতে এ-সব কাছে রাখাই ভাল। অতএব | 

দবরপাল্লার বাম ছাড়ে এখানকার সব বড় বড় 
শহর থেকে। “গ্রে হাউণ্ড" নাম বাঁসগ্ুলোর। 
লোকে রেলের থেকে বাসে চাপে বেশি । বিরাট 
বড় কয়েকতল৷ বাস স্টেশন। সময় ছিল কিছু 
বাস ছাড়ার। বাস স্টেশনের ভিতরে একটা 
ছোট বই-এর দৌকানে বই-টই উপ্টেপান্টে 
দেখছিলাম । হঠাৎ হিন্দী সম্ভাষণ দোকান- 
ওয়ালার কাছ থেকে! কি ব্যাপার? উনি 
গুজরাটী, নায় মিঃ লুড। ভারতীয় দেখে আলাপ 
না করে কি পারেন? ব্যবসায়ী বলেই বুদ্ধি 
বোধ হয় বেশি-_শুধু বই বা খবরের কাগজ নয়, 
পিগারেটও পাওয়া যায় দোকানে । গুছিয়ে 

বলেছেন । 

বাস ছাড়ল দশটায়। নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে 
গেল। জায়গা পেয়েছি জানালার ধারে । বাস 

চলবে বিকেল অবধি। সারাদিন ধরে দেখব 

আমেরিকার খানিকটা ভূ-প্রকৃতি, জনপদ, প্রান্তর, 
হুদ, নদী, পাহাড়, সমতল | মনটা তাই খুশিই । 

নিউইয়র্ক শহর ছাড়িয়ে যেতেই ছুপাশে গাছ আর 
গাছ--মবুজের শাস্ত নিবিড় সমারোহ-_ঘন 
জঙ্গলই বলা চলে যেন। পেরিয়ে গেল ডেনভাইল 
দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে ছায়। স্নিবিড় ছোট 

ছোট ছবির মতে গ্রাম, সমৃদ্ধ-'কখন পড়ছে পথে 
দুরে কাছে অল্প উচু পাহাড়--ঘেমন মাউন্টহোৌপ 
ডোভার মাউণ্ট আরলিংটন_-কোথাও আবার 
পাথুরে জমি--তবু গাছের কমতি নেই। পড়ছে 
পথে কোথাও গাছে ঢাকা পাহাড়-_সবুজের 
সমাহীর ও সম্ভারে চোখ ও মন জুড়িয়ে যায় 
একেবারে । এরি মধ্যে এক জায়গায় দেখি কি 

ভাঙাচোরা মোটর গাড়ির পাহাড়-_অনেকখানি 
এলাকা জুড়ে । আর-এক জায়গায় বেশ কয়েকশো 

পুরানো মোটরগাড়ি জড়ো করা আছে বিক্রির 

জন্যে। শহরটার নাম বোধ হয় ইউলিসিস। 
অন্য দেশের পরিচিত জায়গার নামে এখানকার 

অখ্যাত গ্রামের নামকরণ খুবই সাধারণ বলে মনে 

হল, কারণ পথেই পড়ল একটা গ্রাম, যার নাম 

জেনেভা, আর-একটার নাম রচেন্টার) বিশাল 
একট। হ্রদের নাম কানাভাগুয়া। এইরকম 

রয়েছে বাটাভিয়! । 

ছুপুরে বাস যখন দীড়িয়েছিল, তখন খেতে 

খেতে আলাপ হুল এক ভন্রলোকের সঙ্গে, 

ভারতীয় বলে মনে হচ্ছিল তাকে । সত্যিই তাই, 

নাম তার রামকিষেণ, দক্ষিণ আমেরিকার 

গিয়ানার অধিবাসী- কিন্ত জানেন না ভারতীয় 

কোন ভাষা। এখন কানাডার নাগরিক। 

কাজ করেন কানাডায় টরশ্টোতে একটা 
কারখানায় । 

--ভারতের কোথায় বাড়ি আপনার ? 

শুধাই। 
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“তাও জানি না। বাবা-মা মারা যান ঝরঝর কলতান কানে আসছে তখন। 

খুব ছোটতে। গিয়ানায় ।” আলোর হাজার রোঁশনাই এগিয়ে আসছে 
--“থুব আশ্চর্য তো |” বলি। 

গুর চোখ ছুটো কেমন করুণ, মাটির দিকে 

নেমে আসে । বলেন বামকিষেণ, “কি জানেন, 

নিজের জন কেউ ছিল ন। আমার, মা-বাঁবা মারা 
যাবার পর । কার কাছে জানব, কোথায় দেশ? 

তাই সাতপুরুষের জন্সভূমির নাম আমার হারিয়ে 
গেছে, কোনদিন কোনভাবেই খুঁজে পাব না 

তাকে।” তারপর ফুটে উঠল মৃছু হাসি তার 

ঠোঁটেএক হিসাবে ভালই, কি বলেন? 
আস্তর্জাতিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, আমি নিজে !” 

ঠিক ৭টায় বাস পৌছল বাফেলো শহরে । 

তখনও সন্ধ্যার দেরি--দিনের আলে কিছু 

রয়েছে । পথে বাস থেমেছে মাত্র তিন জায়গায়। 

এখান থেকে নায়াগ্রা যাবার বাস ধরতে হবে। 

ছু-চারজনকে শুধাই। একটি তরুণ বলতেই পারল 

না। ছোট একটি চতুর্দশী মেয়ে কিন্ত বলে দিল, 
কোন্ স্টপে দাড়াতে হবে, বাসের কি নম্বর | 

বলল, বাস ছাড়বে এ স্টপ থেকে ৭০ টায়। 

ঠিক তাই। গোনাগুনতি লোক বাসটায়। 
একদম ফাকা । হু-হু করে ছুটে চলেছে, আলো 

ঝলমল যদিও পথ, কিছু বোঝার উপায় নেই। 

৮॥০টা তখন, রাত সবে শ্তরু। পৌছে গেলাম 

নায়াগ্রা। তো, শহর নায়াগ্রা। তাও ছড়িয়ে 

ছিটিয়ে, বিরল বসতি । হোঁটেলই এক গাদা । 

কোথায় জলপ্রপাত! কত দুরে ? শুধাই দু-চার- 
জনকে । জানে না অনেকেই । বড়ই অবাক 

হলাম। প্রদ্দীপের নিচেই বুঝি থাকে অন্ধকার । 

লোকজনও কম। দুরে আকাশে যেন 

কিসের আলোর উৎসব, তাই দেখেই এগুলাম। 

এবার পথ পেলাম। বড় নির্জন। কাধের 

ক্যামেরা! ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। গা ছমছমই 

করছিল। 

চোখের দামনে | প্রতিরাতেই দীপাঁবলী উৎসব 
বুঝি এখানে ! 

এ-তো-এ-নায়াগ্রা ! আধার পেরিয়ে, বেড়া 
ডিডিয়ে একছুটে নায়াগ্রার ধারে ! 

নায়াগ্রা! নয়নাভিরাম নায়াগ্রা | সত্যিই 
এক অবিস্মরণীয় বিন্ময়! আমেরিকার মিসিগান 
রাজ্যের সুপিরিয়র, মিসিগান, হিউরন, ইরী ও 
অণ্টেরিও এই পাঁচটি হদ নিয়ে হদ অঞ্চল। হ্দ- 
গুলির উত্তর ও পূর্বের কিছু অংশে কানাডা। 
ইরী হুদ থেকে বেরিয়ে সেন্ট লরেক্গ নদী 
অন্টেরিও আসবার পথে বাফেলো শহরের একটু 
উত্তরে কানাডা ও আমেরিকার মাঝে অপরূপ 
এই জলপ্রপাতটি স্থ করেছে, ঝাপিয়ে পড়ছে 
৫১ মিটার নিচে- প্রচণ্ড শব্দে। বেশ চওড়া, 

ছন্দোবদ্ধ বিগলিত ধারা-_-রামধন্ু রং খেলা করে 

ধিনে রাতে। সেতুটার বেশ কিছু উপরে উঠে 
সামনের দিকে গিয়ে একা নীরবে দীড়িয়ে রইলাম 
অনেকটা সময়। এমন মুহুর্ত খুব কমই আসে, 
স্বর্গ এবং মত্য যখন একাকার হয়ে যায়, কুলকাল 
কিছুরই কোন হিসাব থাকে না, আবেগ, অস্থৃভুতি, 
আনন্দ দিয়েও যার পরিমাপ করা যায় না-_. 

অনিন্দ্য নায়াগ্রা তুলনারহিত অনির্বচনীয় সেই 
মুহূত্ে শুধু হুচোখেই নয়, স্পন্দিত মানসলোকেও 

দেদীপ্যমান । 

কত কাহিনী নায়াগ্রা নিয়ে । সে-সবও কম 

বিম্ম়কর নয় ! এই তো ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই 

মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা । কারেল সৌচেক 

নামে ৩৭ বছরের এক ছুঃসাহসী কানাডিয়ান 

যুবক একটা ধাতব পিপের মধ্যে ঢুকে পড়ল, 

তাকে গড়িয়ে দেওয়া হল--শ্োতে জলের 

সঙ্গে আছড়ে পড়ল সেই পিপে ৫৩ ফুট নিচে) 



৮৯৪ 

কানাডার দিকে, আঘাত পেল পাথরে । ভাবল 
সবাই মরেই গেছে সৌচেক, কিন্ত সে দিব্যি 
অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এল ! এরকম আরও এক 

অসমসাহসী মহিলা এই কাণ্ড করেছিলেন, তখন 

একটা বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণ। করা হয়েছিল । 

নিজের বাহাছুরী দেখাবার জন্তে নয়, স্বামীর 

চিকিৎসার টাক। যোগাড় করতেই মৃত্যুর সঙ্গে 

এই ভাবে পাঞ্জা লড়তে হয়েছিল তাকে, এবং 
তিনি সে পুরস্কার পেয়েছিলেন ! 

ভাবতে পারা যায় এ জলপ্রপাত শুকিয়ে 

খটখটে হয়ে যাবে কখনও? তাও হয়েছিল, 

একবার প্রাকৃতিক কারণে, ইরী হুদদের জল 

নির্গমন পথ বড় বড় বরফের চাই পড়ে বন্ধ হয়ে 

গিয়েছিল বলে। ভয়ানক এক তুষার ঝড়ের 
পর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্ষের ৩১ মার্চ দেখা গেল, হঠাৎই 

শুকিয়ে গেছে জলপ্রপাত, নিচে কাদা, পাথর, 

এবং পাওয়া গেল তাতে আমেরিকার ১৮১২ 

্ীষ্টাবের স্বাধীনতা-বুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বন্দুক, 
নানা ধাতব পদার্থ প্রভৃতি । আগের দিনের 

তুষার ঝড়, নায়াগ্রা শুকিয়ে যাওয়া প্রতৃতি 

প্রকৃতির খামখেয়ালী ভাব দেখে সবাই ভাবল, 

পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে । যাষকদেরও 

সেই কথা । ভীত সন্ত্রস্ত সকলে । গীর্জায় ভীড়। 

কিন্ত একদিনই | পরের দিন ১ এপ্রিল রাত ৩টায় 

আবার শোন! গেল গুড়গুড় ধ্বনি- পাথর বরফ 

ভাসিয়ে সগর্জনে আসছে করাল বন্যা, আছড়ে 

পড়ল আবার হুড়মুড় করে আগের মতো! 

খুলে গেছিল হের জল-নির্গমন পথ। ভয়াল 

ভয়ঙ্কর এ কালন্রোতে, আশ্চর্যের কথা, কেউ 

মার যায়নি, পৃথিবী ধ্বংস তো দুরের কথা । 

১৯৬৫-র, অক্টোবরে আর-একবার শুধু 

কয়েকদিন জলশৃন্ত কর! হয়েছিল আমেরিকার 

দিকের নায়াগ্রাকে কৃত্রিমভাবে, নাম দেওয়া 

হয়েছিল “অপারেশন নায়াগ্রা ড্রাই”--জলের 

উদ্বোধম | ৮৭ভম বধ--১২শ সংখ্যা 

তোড়ে বড় বড় পাথরের যে-সব চাই নিচে পড়ে 
প্রপাতটির ভয়ঙ্কর. সৌন্দর্য কিছুটা কমিয়ে 
দিয়েছিল, পাথরগুলে। তুলে সেটা পুনরুদ্ধার 
করবার জন্তে এবং জলধারার পাশের লোহার 

রেলিংগুলোকে নতুন করে, মজবুত করে গড়ে 
তোলবার জন্মে । | 
আর বেশিদিন হয়নি । ১৯৭৯-র ২২ জুলাই-এ 

আমেরিকার তুখোড় এক বুজরুকি গনৎকার 

প্যাট সেপ্ট জন ভবিস্বদ্বাণী করেছে, ঠিক ৪টা 
৫৬ মিনিট-এ নায়াগ্রা জলপ্রপাত ধসে পড়বে, 

উচ্চভূমি ভেঙে পড়বে নিচে দারুণ হে চৈ-_ 

সামরিক বাহিনীর প্রযুক্তি বিশারদগণ সন্ত্রস্ত, 
এমনকি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে নায়াগ্রা সংযুক্ত 

কানাভা ও আমেরিকার ছুই শহরের মেয়রকেও। 

প্রচার কর! হয়েছে টেলিভিসনে। পাথরে 

পৌণতা সিসমিক বিপদসম্কেতেও নাকি &% ইঞ্চি 
নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেছে--সন্দেহ হয়েছে 

ঘনীভূত । এমন সময় দেখা গেল, একটিই নৌকা 
ভামছে সেন্ট লরেন্স নদ্দীতে-_তাতে ছুজন 

আবোহী-_অকুতোভয় পল কুরত্জ ও তার 

বালকপুত্র জোনাথন । ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, প্রমোদ 

তরীটি নদীতে নিয়ে গেলে সেটার ঘটবে 

নিপট ভরাডুবি । হায় হায় করে উঠল সবাই। 

হাজার হাজার লোক বলছে ফিরতে, প্রশ্ন 

করছে তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে দীড়িয়ে 
এক সাংবার্দিক, “আপনার ভয় করছে ন। ?”-- 

“কিস্থ্যই হবে ন1।” পল কুরত্জ পাত্তাই 
দিলেন না-ভেমে চলল ত্বার সাহস-ঘের। 

নৌকা । বলা বাহুল্য, শেষ পর্বস্ত কিছুই হয়নি, 
হলে নায়াগ্র। দেখতে যাওয়া আর হত ন।! 

ফিরতে হবে। রাত সওয়া ৯টা। হিমশীত। 

এখানকার হোটেলে মাথা গ্র'জতে গেলে এক 

রাতের জন্য ৫০০--১০০০ টাকা। তার থেকে 
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রাতটা বাদেই কাটাব, ভোরে গৌছুব 
নিউইয়র্ক। 

কিন্ত পথ হারিয়ে ফেললাম। লোকজনও 
খুব কম। একবার এক পুলিস অফিসারকে 

শুধালাম। পথ বললেন, কিস্ত তার আগে 

পাসপোর্ট, ভিসা দেখলেন। আসলে এদিক 

দিয়ে সহজেই কানাডায় ঢুকে পড়া যায়। তাই 
এই কড়াকড়ি । কিছুদূর [গয়ে আবার গুলিয়ে 
গেল। ভয়ও হচ্ছে, শেষ ৰাসের সময় কখন, 

ছেড়ে গেছে কিনা! এবার এক বুড়ী মেম- 

সাহেবকে ধরলাম । বললাম আমার অবস্থা । 

তিনি বিজে খানিক এগিয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন। 

এলাম তো৷ বাস টািনাস-এ। বাস নেই। 

রাত ১০টা। কিহবে! কোথায় যাব এখন? 

সামনে এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের ট্যাক্সি থামল । 
ভাবলাম এই অসময়ে আমাকে খদ্দের ভেবে 

দাও মারার মতলব-__ দেশের মতে! | তবু শুধাই, 
--শেষ বাস কি পাৰ আর ?” 

_-নিশ্যয়ই,। বাস আসবে ১০-১৮তে, 

বাফেলো গৌছুবে ১১-১৫তে ।” 
“তাহলে তো নিউইয়র্ক যাবার গ্রে হাউওড 

ধরতে পারব, ছাড়ে রাত ১২টায়।” 

-“্থচ্ছনে ।” ট্যাক্সি ড্রাইভার চলে 

গেলেন । 
১০ মিনিট কেটেছে । আবার আর-এক 

ট্যাক্সি ড্রাইভার । নিশ্চিন্ত হতে আবার তাকে 

শুধাই। সময় দেখেন, তারপর “ওয়াকিটকি 

মুখে নিয়ে জেনে নিয়ে একই খবর দিলেন। 
তুল ভাঙল। আমার্দের দেশের ট্যাক্ি ড্রাইভার 
নন এরা ! ইতিমধ্যে দু-চারজন যাত্রীও হাজির । 

অতএব মাডৈঃ। 

পরদিন সকালে নিভইয়র্ক। সময় আছে। 
হাঁটতে হাতেই চললাম মহারাজের কাছে। 

শেষ দিন আজ। বিদায় নেব। নিউইয়র্ক 

প্যারিস পেরিয়ে ৮৬৫ 

ছাড়ব। ভাল লাগছে না এখানে একদম। 
এখন বাজছে »টা। পথে বেশ ভীড়। এর 
মাঝে দেখি এক অন্ধ নিগ্রো৷ হাটছে ধীর গতিতে 

_ছু-পায়ের ফাকে একটা কুকুর--পিঠে তার 

লেখা__ইংরেজীতে--”"আমি অন্ধ। দয়া করে 

একটা পেনসিল কিন্ুন। ধন্যবাদ ।” ইনি কি 

ভিক্ষুক নন? এবং খোদ নিউইয়র-এ? ট্যার্সি- 

গুলোর দরজার সামনে লেখা, “দয়া করে জোরে 

দরজা! বন্ধ করবেন না1” তার মানে নিশ্চয়ই 
এখানেও লোকে জোরে টেনে দড়াম করে 

ট্যান্সির দরজা বন্ধ করে ! সকালবেল! অনেককে 

কাগজ বিলি করতে দেখেছি, পথে কফিও পাওয়। 

যায়, এককাপ ৪ টাকার মতো। .বেশির 

ভাগ ঝাড়,দারই নিগ্রো'। বাস স্টেশনের কাছে 

বুট পালিশওয়ালা রাও সব নিগ্রো। একটু আগেই 
আজও দেখেছি, কয়েকজন নিগ্রো যুবক ও একটি 

আমেরিকান মেয়ে সাত সকালেই মদ গিলে হৈ- 

হুল্পোড় করছে। লেখা আছে একটা পুরো 

বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। শুধু নিউইয়র্ক নয়-_ 
ব্যাধিগ্রস্ত এক আমেরিকা আমার চোখের 

সামনে কেন এত জ্বলজল করছে? অথচ এই 

মহান্ দেশের সাধারণ মান্থষরা কী উদার, কী 

বলিষ্ঠ--এমনকি এক আমেরিকান অধ্যাপক-_- 

ধার সঙ্গে আনেসীতে দেখ! হয়েছিল--তাঁকে 

যখন ঠিকানা লিখে দিয়ে বললাম সসস্কোচে-- 
“আমার ভিজিটিং কার্ড নেই” তখন তিনিও 

বলেছিলেন মনে আছে, “আমার ও নেই-_আস্কন 

আমিও ঠিকান। লিখে দিই আপনার খাতায়”-_- 
এই সারল্য এবং সাধারণ জীবনযাপন--এঁ যে 

চারজন আমেরিকান ব্র্ষচারী-_ধারা শেষে বিদায় 

জানালেন ছুপুরে খাবার পর-_-ভারতকে জানার 

জন্তে, ভারতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে ব্যগ্র-- 

ব্যারি, মার্টিন, জন ও জোসেফ-_-এদের সঙ্গে 
অন্ত আমেরিকার, সর্বাঙ্গ আমেরিকার চেহার। 



৮০৬ 

মেলে না। চেহারায় মেলানো যায় ন! 

আমেরিকান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির, অনেকখানি 

পথ হেঁটে যিনি সঠিক জায়গায় এনে কেনেডি 
বিমানবন্দরগামী বাসটাতে তুলে দিলেন ! 

কেনেডি বিমানবন্দরে পৌছে গেলাম বিকাল 

৫টা ৩০ মিনিটে । শুনি কি, বারবার ঘোষণা করা 

হচ্ছে, “খুব চুরি হচ্ছে, সজাগ থাকুন, নিজের 
জিনিসপত্র লাবধানে রাখুন।” এ ঘোষণা 
আমেরিকায় বসে শুনব, তাও বিমানে ওঠার 

আগে, ভাবাই যায় না! 
আলাপ হল হঠাৎই এখান থেকে উচ্ছেদ 

উদ্বোধন [৮৭তম বধ--১২শ সংখ্যা 

হয়ে ফিরে যাওয়। জোসেফ নাষে দক্ষিণভারভীয় 
খ্রীষ্টান এক যুবক ও তার বিয়োগাস্ত জীরবন- 

নাটকের সঙ্গে । মাদ্রাজের ছেলে । ইঞ্জিনিয়ারিং 
পাঁশ করে বড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল ছু-বছর আগে, 

কাজ তেমন ভাল মনের মতো, সম্মানজনক, 

যোগাড় করতে পারেনি, অনেক কিছুই করেছে, 

এমনকি রেস্ট,রেণ্টের বয় । ছমাস আগে পেয়েছিল 

একটা ঢালাই কারখানার কাজ, সেটাও হারাল, 

_-ছাঁটাই__ফিরে চলেছে মান্রাজ-_স্বপ্ন ধূলিসাৎ 
হয়ে যাবার পর--অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখ- 

গহবরে । জোসেফ, মনে হল- প্রতীক । [ক্রমশঃ] 

শ্রীনারদার আত্মপ্রকাশ 
শ্রীমতী অভয়। দাশগপ্ত 

গহ-্গ্রল্থাগারিক, রামকৃফ মিশন ইনস্টিটঠ়াট অবং কালচার, কলিকাতা | 

«অনেক সময় ভাবি যে, আমি তো৷ সেই রাম 

সুখুজ্দের মেয়ে, আমার সমবয়ী আরও তে 

অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে 

আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে 

এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ 

হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন, আসে 

কেন 1 ঞ্রীসারদার এই উক্তি আমাদের 

জানিয়ে দেয় যে, তিনি একজন সাধারণ পল্লীবালা 

মাত্র। কিন্ত মনোনিবেশ সহকারে এই উক্তির 

গভীরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এতে 

পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে--তিনি সাধারণ হয়েও 

অসাধারণ । কলের মধ্যে থেকেও তিনি বিশেষ । 

তাই ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের দরকার হয়ে পড়ে। 

সারদা নিজের সম্পকে মিতবাক্_-স্বল্পভাষিণী | 

তথাপি এই অবগ্তঠনবতীর অবগুঠনের আড়ালে 

যে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার ছ্যাতি 

মাঝে মাঝে শ্রীসারদার কথার ফাকে ফাকে 

বেরিয়ে পড়েছে, আর সেখানেই হয়েছে তার 

আত্মপ্রকাশ । বিছ্যুতৎ্চমকের মতো! সেই সব 

ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়েই তাঁকে আমাদের 

ধারণায় আনার চেষ্টা এখানে কর! হচ্ছে। 

সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে 

শ্রসারদার অলৌকিকত্ব মানুষের মনে প্রতিভাত 

হওয়ার অবসর মেলেনি। কিন্তু শ্রীরামকষ 
ছিলেন যথার্থ জুরি । তাই শ্রীদারদার মাহাত্য 
বোঝাতে তাঁর মুখে উচ্চারিত হল--“ও সারদা, 
সরম্বতী- জ্ঞান দিতে এসেছে । রূপ থাকলে 

পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, 

তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।” সারদার 

মুখের অবগুঠনটি যেন এই আবরণেরই প্রতীক। 
অবগ্ঞনে ঢাকা সারদা এক সাধারণ নারী। তার 

স্বক্ূপ সহজে প্রকাশিত নয়। এখানেই তীর 

বৈশিষ্ট্য । তাই রত্ব চিনিয়ে দেওয়ার দায়িস্বটুকু 
স্বয়ং শ্রারামকষ্জকেই নিতে হয়েছিল। সরস্বতী 

বিষ্ভাদায়িনী। সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিদ্ভা । 

সেই বিদ্ভাকে করতলে নিয়ে ধিনি আসেন, তিনি 
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লকল এই্বর্ধের আকর। অথচ এখানে নেই 
কোন বহিঃপ্রকাশ । সারদ। জ্ঞানদাক়িনী। যিনি 
সংসারে সারবস্ব দিতে পারেন, তিনিই সারদা । 
অন্তরের সেই জিগ্ধ মহিমাকে প্রতিষ্ঠার জন্তেই 
বাইরে অনাড়ত্বরের আবরণ। এই জীবনে নেই 
কোন তথাকধিত “শিক্ষা+ কিস্ত আছে বিছ্যা। 
নেই কোন কামনা, আছে সর্বজীবে ভালবাসা । 

এক তের প্রশ্ন__মা, আপনি দেখছি মায়ায় 
ঘোর বন্ধ!__মা মৃদু হেসে উত্তর দিচ্ছেন, ক 
করব, মা» নিজেই মায়া।” আবার বলছেন, 
“নায়। বইকি! মায়া না হলে আমার এ দশা 
কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী 

হয়ে থাকতুম।” মায়াকে অবলম্বন করে এসেছেন 
বলেই বলছেন, “আমার যে মন রাতদিন উচুতে 
উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে 
নামিয়ে রাখি-_দয়ায়'''।” এক ভক্তের প্রশ্ন 
আচ্ছা, আপনাদের কি সবসময়ে নিজের স্বরূপ 

মনে থাকে না! 1--উত্তরে বলছেন, “তা কি সব- 
সময়ে থাকে? তাহলে কি এইসব কাজকর্ম করা 
চলে? তবে কাজকর্ষের ভেতর যখন ইচ্ছা হয়, 
সামান্ত চিস্তাতে দপ্ করে উদ্দীপনা হয়ে মহা- 
মায়ার খেল! সব বুঝতে পারা যায়|” শ্রীদারদার 

হুখ থেকে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসা এইসব উক্তি 
থেকেই আভান মেলে তাঁর অসাধারণ দেবীশক্তির 
বিশিষ্টতা । 

“আঙ্বার বাপ ম| ৰড় ভাল ছিলেন। বাব! বড় 

রাঁমতক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক, অন্যবর্ণের (দান) গ্রহণ 
করতেন না । মায়ের কত দয়! ছিল। লোকদের 
কত খাওয়াতেন, যত্ব করতেন, কত সরল!” 
আরও বলছেন, “বাবা তামাক খেতে খুব 

ভালবাসতেন । তা এমন সরল, অমায়িক ছিলেন 
যে, যে কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে যেত, ডেকে 

বাতেন, আর বলতেন, “বস ভাই, তামাক খাও ।” ' 

এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম তামাক সেজে 
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খাওয়াতেন। বাপ-মায়ের তপন্তা ন৷ থাকলে কি 

( ভগবান ) জন্ম নেয়?” “আমার ম৷ ছিলেন যেন 

লক্ষ্মী, সমস্ত বছর সব জিনিসটি পত্রটি গুছিয়ে- 

টুছিয়ে, ঠিকঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 

“আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার ।”* নিজ জনক- 

জননীর কথ! বলতে গিয়ে কথাপ্রসক্ষে বলেই 
ফেললেন--“বাপ-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি 

(ভগবান) জন্ম নেয়?” আরও অনেক কথ বেরিয়ে 

আসে শৈশবের কথা ন্মরণ করতে গিয়ে--“দেখ 

বাবা, ছেলেবেল। দেখতুম, আমারই মতে। মেয়ে 
সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল 

কাজের সহায়তা করত--আমার সঙ্গে আমোদ- 

আহ্লাদ করত; কিন্ত অন্ত লোক এলেই আর 

তাকে দেখতে পেতুম না। দশ-এগারো৷ বছর 
পর্যস্ত এরকম হয়েছিল।” একদিকে সাদাসিধে 
পল্লীবাল! সারদা সরলতার প্রতিমৃতি ; ছেলেবেল! 
থেকেই ক্ষুদ্র বালিকার হ্বদয় সকল জীবের বাথায় 

ব্ধিত হয়ে ওঠে) দরিদ্র পিতার সংসারে 

গ্রামের পরিবেশে সারদা কখন কাস্তে হাতে 

পুকুরে নেমে দলঘাস কাটছেন, কখন বা মায়ের 

কাজে সাহায্য করছেন; আবার স্বেহভরে 

ছোট ছোট ভাইদের পরিচর্ধ। করতেও সদ৷ 

ব্স্ত। অপরদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমতী আবার 

শান্ত, ধীর-স্থির, সকল কাজে পরম উৎসাহী । 

নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে সকল কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে 
করে রাখবার একট। সহজাত প্রচেষ্টা । লাধারণ 

দরিপ্র পরিবারের তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্না একটি পল্জী- 

বালা মাত্র। তবে দেই ছোট বালিকার স্ষুতর 
প্রাণে বিরাট হবদয়ের প্রকাশ দেখ! যায়। তাই 

তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না। মাত। 

হ্যামাহ্ন্দরীর মনেও মাঝে মাঝে বিন্ময জাগে 

“মাগো, তুই ষে আমার কেম! আমি কি 
তোকে চিনতে পারছি, মা?” জনসেবার সবে 

যে শ্তরু! তাই সাধারণের আবরণে আবৃতা 
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মারদাও বাহক বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিতে 
কিছুমাত্র দেরি করেন না--“কে আবার, কে 

আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে? 

তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?” এভাবে 

লোকব্যবহারে সারদা অতি সাধারণ গ্রাম্য 

বালিকা। 

এরপরে শ্রীরামকষ্চ সকাশে শ্রীসারদার 

আগমন । বিবাহ বন্ধনের গ্রস্থি। কিন্তু এখানে 
বিপরীত দৃশ্। 

দক্ষিপেশ্বরে এসেছেন সারদা। প্রথম 

পদার্পণেই শ্রীসারদাকে সাদরে গ্রহণ করেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ । “ঠাকুর দেখে বললেন, তুমি এসেছ? 
বেশ করেছ।'**এখন কি আর আমার সেজবাবু 

আছে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে । তখন 

কয়েকমাস হয় মথুরবাবু মার] গেছেন।** মধুর- 

বাবু থাকলে, কি আর আমাকে এঁ কুঁড়ে ঘরে 
(নহুবতে) বাপ করতে হয় ?"".তিনি অট্টালিকায় 

রাখতেন।”* কিছুদিন পরেই শ্রীরামকষ্ের প্রশ্ন__ 

“কি গো, তৃমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে 
এসেছ ?” সরল! গ্রাম্য কিশোরীর এতবড় 

আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুমাত্র দেরি 
হয় নানা, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন 

টানতে যাব? তোমার ইঞ্টপথেই সাহায্য করতে 
এসেছি” সাধারণ জগতে এ এক অসাধারণ 

ঘটনা । এসব ক্ষণিকের কথাগুলিকে অনুধ্যান 

করলে উপলব্ধি কর! যায়--এদের দেবমানব- 

লীলার তাৎপর্য । 

পাক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই 

ষোড়শীপূজ। করলেন ।'"'( সম্ভবতঃ ফলহারিণী 
কালীপৃজার ) রাত্রে প্রায় নটায় আমাকে তার 

ঘরে আনালেন। পুজার সব যোগাড় । ভাগনে 
সব যোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে 

বললেন। আমি তার চৌকির উত্তর পাশে 
(গঙ্গাজলের ) জালার পানে মুখ করে ( পশ্চিম 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ-"১২শ সংখা 

সুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্বসুখ হয়ে পশ্চিমদদিকের 

দরজার কাছে বসেছেন। দরজা 'সব বন্ধ। 

আমার ভান পাশে সব পৃজার জিনিস ।''আমি 
একটু পরেই বেছা'শ হয়ে গেলুম। পুজার মধ্যে 
কি হয়েছে জানতে পারিনি। (হুশ হতে) 

আমি মনে মনে প্রণাম করলুম। পরে চলে 

এলুম ।”--এভাবে ষোড়শী অর্থাৎ শ্রীবিস্া অথবা 

ত্রিপুরাহ্ন্দরীর আরাধনা করে প্রীদারদার দেবী- 

মানবীত্ববের পূর্ণ বিকাশের ছার উন্মুক্ত করে 
দিলেন। পৃজক ও পৃজিতা আত্মস্বরূপে পৃর্ণভাবে 
একীভূত হয়ে আমাদেরও দৃর্টিকে হ্বচ্ছ করে 
দিলেন। শ্রীদারদা কত 'বড় শক্তির আধার 

হলে পরে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা আর 
তাঁর সাধনলব সমস্ত ফল গ্রহণে সক্ষম হতে 

পেরেছিলেন ! মুতিমতী বিদ্যারূপিণী মানবদেহ 

অবলম্বন করেছেন বলেই এই পুজা গ্রহণ সম্ভব 
হয়েছে শ্রীদারদার পক্ষে। এই গুণ পুজার 

পরেও শ্রীদারদায দৈনন্দিন জীবনযান্তায় 
কোন ব্যতিক্রম আসেনি । দক্ষিণেশ্বরে সারদা 

নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীরামরুষ্খ এবং তীর ভক্তদের 

সেবায় কর্মব্যস্ত । অথচ মন আত্মমগ্জ। “তখন 

আমার মন এমন ছিল-_দক্ষিপেশ্বরে রেতে 

কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল 
হয়ে উঠত, মনে হোত সাক্ষাৎ ভগবান বীশী 

বাজাচ্ছেন-_অমনি সমাধি হয়ে যেত।” আবার 

বলছেন, “লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও 

তাবি-সত্যিই বা তাই হুব। নইলে আমার 
জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত য! নব হয়েছে ! এই গোলাপ, 
যোগীন এর। তার অনেক কথ। জানে ।” দেবী- 

শক্তির সঙ্গে তার ছুই সথী জয়া-বিজয়া-_গোলাপ- 

যোগীন নাম নিয়ে ধরাধামে এসেছেন। তাই তো 

দেবীর দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাপনের আড়ালে 

যে অলৌকিক জীবনের পরিচয় রয়েছে, সে-খবর 

এদের দৃষ্টি এড়ায় না। আহা! দক্ষিণেশ্বরে 
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কি নব দিনই গেছে, মা! ! ঠাকুর কীর্তন করতেন, 
আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর 
দিয়ে চেয়ে দাড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় করে 

পেক্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত 
লোক আমসছে, আর ভগবানের কথ! হুচ্ছে।” 

শ্রীরা মকষ্ণ-লীল সন্দর্শনে শ্রীদা রদ! সর্বদা অ্থভব 
করতেন, হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত 
রহিয়াছে ।” হ্বদয়ের এই আনন্দে ভরপুর থেকে 
শ্রীারদা শারীরিক সকল কষ্ট, সকল অস্থবিধা 

অনায়াসে, অক্রেশে বহন করে গেছেন। কিন্তু 

শ্ীরামরের অবর্তমানে আনন্দের হাট ভেঙে 
যায়। তখন? তখনকার কথা-_“যখন ঠাকুর 

চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও চলে 
যাই। তিনি দেখ! দিয়ে বললেন, “না তুমি থাক। 
অনেক কাজ বাকী আছে।” শেষে দেখলুম, তাই 
তো, অনেক কাজ বাকী।” এই যুগে দেশের 

জাদর্শকে সঞ্জীবিত করা, আর ভারতীয় আদর্শের 

স্থায়ী প্রভাব-বিস্তার করার বিশেষ প্রয়োজন 

দেখা দিয়েছিল। পরাধীন ভারতকে আত্মস্থ 

করা এবং সমগ্র বিশ্বকে ভারতের পুরাতন 

সংস্কৃতির কথ। ম্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য 

এঁশী শক্তির প্রয়োজন ছিল। সেই শক্তিকে 

ভারতের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির হাল 

ধরতে হবে। তাই সারদাকে শোনাতে হল-_ 

“ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব 

ছিল, সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য 

আমাকে এবার রেখে গেছেন।” তাই শ্রীরাম- 
কের তিরোধানের পরে শ্রীদারদা মাতৃরূপে 

আপনাকে প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশের 

জালোকে--সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হুল ভারত- 

বর্ষের | শ্রীরামক্ের ভাবধারাকে বহন করে যে 
তরী এগিয়ে চলল দেশ হতে দেঁশাস্তরে, মাতৃ- 

রূপে মেই তীর হাল ধরলেন সারদা নিজে । 
ভীরামরষ্ণ-ভাবনার মূলে যে মাতৃভাব-_যেভাব 

শ্রীসারদার জাত্ুপ্রকাশ ৮৬৪ 

প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শ্রীরাম সারদাকে দিয়ে যান, 
সেই মাতৃরূপেই তিনি গ্রীরামকষেের রত্বছেলেদের 
সজ্ঘবন্ধ করেন, আবার ভক্তজননীরূপে সকলের 

পাশে এসে দাড়ান । 

“মায়ের কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যানজপের 

কিদরকার? আমিই যে তোমাদের জন্তে সব 

করছি। এখন খাও-দাও, নিশ্িস্তষনে আনন্দ 
কর।” আবার একজন সঙন্গ্যানী ছেলেকে 
বলছেন, “কেন, এ যেটুকু পেয়েছ তাই ধরে থাক 
না কেন? মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, 

আমার একজন মা, আছেন।”--এত বড় 

আশ্বাসবাণী শোনার পরে আর কিসের অভাব! 

ব্হুজনছিতায়” নিজ জীবনকে উৎসর্গ কর তখন 

তার পক্ষে সহজ হয়। “নরেন বলছিল, "বা, 
আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি 

উড়ে যায়। আমি বললুম, “দেখো দেখো, 
আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!” নরেন বললে, 

“মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? 
যে জ্ঞানে গুরুপাদপল্প উড়িয়ে দেয় সে তো 

অজ্ঞান। গুরুপাদপন্ম উড়িয়ে দিলে জান দাড়ায় 

কোথায় ?* এ প্রসঙ্গেই আবার বলছেন, “জান 
হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। “মা, ম1” শেষে 

দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে 

দাড়ায়। এই তো সোজা! কথাটা ।”--এই 

সোজা কথাটুকুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই মাতা 
রূপে সারদার প্রয়োজন ছিল। 

সাধারণের একজন হয়ে উদ্বোধনের বাড়িতে 

সকল তক্তমহিলার নানা কথা শুনছেন। এরই 

ফাকে এক সন্তানকে সাধন-ভজন সম্পর্কে বলতে 

গিয়ে সার কথাটি জানিয়ে দিলেন, “ঠাকুর ও 

আমাকে অভেদভাবে দেখবে, আর যখন যে 

ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যানস্ততি করবে, 
ধ্যান হয়ে গেলেই পৃজা শেষ হল।” এইভাবে 
মাঝে মাঝে ধরা দিয়ে ফেলছেন। “তগবামকে 
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কে বাধতে পেরেছে বল না৷! তিনি নিলে ধরা 

দিয়েছিলেন বলে তো যশোর তাকে বাধতে 

পেরেছিল, গোপগোপীরা৷ তাকে পেয়েছিল ।” 
তাই তো! নিজমুখে উচ্চারিত হল"-_-“ঠাকুর সাক্ষাৎ 
ভগবান ।."'আমি আর কে, আমিও ভগবতী |» 

আবার একথাও বলেছেন, “বাবা, রাবণ কি 
জানতো না যে রাম পূর্ণর্রহ্ধ নারায়ণ, সীতা 
সাস্ভাশক্তি জগন্মাতা_-তবুও এ করতে এসে- 

ছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! 
স্ব জানে, তবু এই করতে এসেছে ।” তাই 

মনে হয়, নিজের ম্বরূপকে মানবসাধারণের 

কাছে উন্মোচন করার জন্য পাগলী মামীকে 

স্বরণ করিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ করে তিনি 

বলছেন--“তুই আমাকে সামান্ত লোক মনে 

করিসনি।*"'তুই যে আমাকে এত বাপাস্ত মা-অন্ত 

করে গাল দিচ্ছিস, আমি তোর অপরাধ নিই 

না। ভাবি, ছুটো শব বই তো নয়। আমি 

ষ্দি তোর অপরাধ নিই তা হলে কি তোর রক্ষা 
আছে ?'''আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে 

দিতে পারি। কর্ূরের মতো কৰে একদিন উড়ে 
যাব, টেরও পাবিনি।” আর একদিন জয়রাম- 

বাটীতে খুব বিরক্ত হয়ে বলতে বাধ্য হলেন, 
“দেখ, . তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন 
করিলনে। এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি 

একবার ফোন করেন তে৷ ব্রহ্মা, বিষ মহেশ্বর 

কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।” 

আরও বলতে হচ্ছে-__“দেখ মা, এ শরীর (নিজের 

শরীর দেখাইয়! ) .দেব-শরীর জেনো। এতে 
আর কত অত্যাচার সহ হবে? ভগবান না 
হলে. কি মান্থযে এত সহ করতে পারে? ঠাকুর 

আমাকে কখনও ফুলের ঘাটি পর্যন্ত দেননি ।” 
সংসারে অপর দশজনের মতো! নানা জালা- 

যক্ত্রণা, ভোগ-_-এ শুধু লোকশিক্ষার জন্তে। 
সংলারে অশান্তি, দুঃখ, অর্থাভাব মানুষকে পাগল 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

করে দিলেও, মানুষ ভগবানকে ভূলে সংসারের 

মান্না আচ্ছন্ন হে থাকে । কিন্তু সংসারে থেকেও 

ঘে একহাতে পৃজা, অপর হাতে সেবা করা সম্ভব 
হয়, সেটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্তেই সারদার 
গৃহের বন্ধন ম্বীকার করে নিয়ে সংসারের মধ্যে 

আত্মগোপন করবার দরকার হয়ে পড়ে। 

রাধুর পাগল-মাকে দেখে সারদার বুকের 

ভেতরে ব্যথ৷ লাগে। তিনি ছুহাত বাড়িয়ে যেই 
রাধুকে আশ্রয় দিলেন, আর তখনই সামনে শ্রীরাষ- 

রুষ্কে দেখতে পেলেন । শ্রীরামকষ্ণ আশ্বাস দিয়ে 

বলছেন, “এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে 

থাক, এটি যোগমায়া ।” যোগমায়ার বন্ধন স্বীকার 

করে নিলেন শুধু জগতের সকল জীবের 
মঙ্গল-কামনায়। এ তার অনিবার্ধ বন্ধন নয়; 

এ তীর জীবের প্রতি অপীম প্রেমে স্বেচ্ছার চিত 

বন্ধন। এ যেন মুতিমতী অসীম করুণা । যে 
করুণায় ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। পাগলের 

সন্তান রাধু অর্ধপাগল। সেই রাধু একদিন একটা 
বেগুন ছু'ড়ে সারদার পিঠে মারলে যন্ত্রণায় তাঁর 

পিঠ বেঁকে গেলেও তিনি রাধুর মঙ্গল কামনা 

করছেন। জোড়হাতে শ্রীরামকষেের কাছে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন, “ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও 

অবোধ ।” নিজের পায়ের ধুলে রাধুর মাথায় 
দিচ্ছেন আর বলছেন, “রাধিঃ এই শরীরকে ঠাকুর 

কোন দিন একটি শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই 

এত কষ্ট দিচ্ছিন? তুই কিবুঝবি আমার স্থান 

কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে 

তোরা কি মনে করিস বল্ দেখি?” অন্যদের 
বলছেন, “এই যে রাধী রাধী করি এতো! একটা 

মোহ নিয়ে আছি।” রাধু একদিকে যেমন 
শ্রীদারদার দেহধারণের অবলম্বন, অপরদিকে তীর 
জীবনের উদ্দেস্ত প্রকাশের উপলক্ষ । বিভিন্ন 
সংঘর্ধের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে চরিআ মাধুরধ 
যথার্থ বিকশিত হয়, আর তখনই আমাদের পক্ষে 
সেটি বোঝ! সহজ হয় 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

সংসারের জালে জড়িয়ে থেকেই শ্রীসারদ। 
ৰলছেন, “দেখ মা, সকলেই বলে “এ ছুঃখ, ও ছুঃখ 

স্-তগবানকে এত ভাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।, 

কিন্তু ছুঃখই তে! ভগবানের দয়ার দান ।” আবার 

ৰলছেন, “দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, 
বলে-_জীবনে বড় অশান্তি, ইঞ্টদর্শন পেলুম না। 
কিসে শাস্তি হবে, মা !-কত কি বলে! আমি 

তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে 

চাই, ভাবি-_এর1 এমন সব কথ! কেন বলে ! 

আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক! আমি 
অশান্তি বলে তো কখনে। কিছু দেখলুম না ! আর 
ই্টদর্শন, সে তে! হাতের মুঠোর ভিতর--একবার 

বসলেই দেখতে পাই।” কী অসামান্য শক্তি- 
সম্পন্ন মানবীদেহ সংসারের শত-সহম্র বন্ধনের 

মধ্যে থেকেও এমন কথা বলতে পারেন ! অশান্তি 

কিতা তিনি বুঝতে পারলেন না, জানতে 
পারলেন না ঘোর সংসারে আবদ্ধ থেকেও । 

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ। খাটুনির পরেও 
রাতের অন্ধকারে ছেলেদের মর্গলকামনায় জপ 

করছেন। বলছেন, “যার যার নাম মনে আসে, 

তার্দের জন্তে জপ করি। আর যাদের নাম মনে 

না আসে, তাদের জন্তে ঠাকুরকে এই বলে 

প্রার্থনা করি__ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে 

অনেক জায়গায় রয়েছে, .যাদের নাম আমার 

মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে 
কল্যাণ হয় তাই করো” 

শেষদিকে শ্রীদারদার শরীরের কষ্ট দেখে 

সন্ন্যাসী ছেলেরা যখন দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করবার 

কথা ভাবছেন, তখন পারদ মু হেসে বলছেন, 

"কেন গো? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা 

খেতেই এসেছেন ?” আরও বলছেন, “না বাবা, 

আমর! তো! এজন্যই এসেছি । আমরা যদি পাপ- 

তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? 

পাপী-তাপীদদের ভার আর কার! সহ করবে ?” 

শ্রসারদার আত্মপ্রকাশ ৮১১ 

এরপরে আরও আছে--প্য়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে 
না, কাদে, দেখে দয়। হয়। কৃপাক় মন্ত্র দিই। 

নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার 
পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীরটা তো 

যাবেই, তবু এদের হোক।” “আপনার জপ কি 
বলে করব ?*সম্ভতানের এই প্রশ্নের উত্তরে-_ 
“রাধা বলে পার, কি অন্ত কিছু বলে পার, যা 
তোমার স্থবিধা হয় তাই করবে। কিছু না পার, 
শুধুমা বলে করলেই হবে ।”__এসব শ্রীদারদার 
শুধুমাত্র করুণা নয়, সন্তান বাৎসল্য নয়, এ তার 
সর্বব্যাপী প্রেম। যে প্রেম কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা 
রাখে না, সেখানে কেবল দেওয়া। আপনার 
প্রভূত প্রাচূর্ে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া 
এই হচ্ছে ভারতের সনাতন শ্রশ্বর্ধ। মাহ্যের 
মধ্যে যখন আমরা সেরূপ শক্তির প্রাচুর্য দেখতে 
পাই, তখনই সেখানে এঁশী শক্তির প্রকাশ পরি- 
লক্ষিত হয়। শ্রীরামরুঞ্ণ শ্রীসারদার মধ্যে সেই 
প্রকাশ দেখতে চেয়েছিলেন--য। দুঃসাধ্য, যা 
চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। 
শ্রীসারদার সেই তপস্তায় নেই কোথাও লেশমান্তর 
আলস্য, নেই অনবধান। তাই তিনি অমৃতবারি 
ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন সর্বত্র | শ্রীসারদা স্বপ্ন দেখে- 
ছিলেন, “একটি মেয়ে একটা কলমী ও ঝাঁট৷ 
হাতে করে দাড়িয়ে রয়েছে । আমি জিজাস! 
করলুম, তুমি কে গো? সে বলকল--আমি সব 
ঝেঁটিয়ে যাব । আমি বললুম__তারপর কি হবে? 
সে বললে--অমতের কলসী ছড়িয়ে যাব ।৮-__এই 
মেয়ে সারদা নিজে, যিনি ঝাটার কাজ করতে 
গিয়ে পরাধীন ভারতের আবিলতা, সংকীর্ণতাকে 
দ্র করে ভারতের সনাতন শাশ্বত সংস্কতিকে 
ভারতের মাটিতে পুনরায় প্রতিষিত করে তীর 
অহেতুক প্রেমে অমুতের কলসী ছড়িয়ে গেলেন। 
আর জানিয়ে গেলেন__ 

প্যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যাব! 
আসবে, আমার লকল সন্তানদের জানিয়ে দিও 
মা৮-আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ 
সকলের ওপর আছে।” | 



বিশ্বমাতা সারদামণি 
শেখ সদরউদ্দীন 

প্রধান শিক্ষক, পানিহাট শ্রীরামকৃক আশ্রম বিদ্যাপণঠ।--সুপারিচিত কাঁধ ও গীতিকার । 

.  হরের বুকে লীলাময়ী এসেছিলেন পার্বতী-মা। 
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি ছিলে তুমি শ্রীম! ! 
পরমপুরুষ ধন্য হল দয়াময়ি, তোমার প্রেমে 
বিশ্বভরা অন্ধকারে আলোর ধারা এলে নেমে । 

তুমি যদি না আসতে মা কৃপাময়ীর রূপে সাজি? 
পেতাম কি ম! যুগাবতার পরমপুরুষ দেবকে আজি ? 

মা-করুণাময়ীর শ্বামী বিশ্বপিতা করুণাময় 
প্রকৃতিকে সঙ্গে পেয়ে পুরুষ ধন্ঠা, পুর্ণ হয় । 

মানব-সেবায় উৎসগ্গিতা, তাই তো! মানব-বিবন্দিতা, 
শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রপূতা বিশ্বমাতায় বিনদ্দিতা ! 
তোমার কাছে সবাই সমান হিন্দু কিংবা মুসলমান” 
তুচ্ছ ছিল জাতের বিচার, গর্ব কিংবা অভিমান । 

সকল জনে বাসলে ভালো? সন্তানেরই তুল্য তারা, 

নয়ন ভরে দিলে আলো, ছিল যার! দিশাহারা । 

অনাথ-আতুর ভ্রষ্টাচারীর তোমার কোলে আসন পাতা, 
সবায় নিলে আপন বুকে তাই তো তুমি বিশ্বমাতা ] 

জননী তো অনেকে হয়, মাতা হতে কজন পারে ? 

বিশ্বময়ী, মা-সারদা, এসেছিলে এ সংসারে ! 
হর্গ হতে অপরিসীম করুণারই ঝর্না আনি 

স্লেহ-মায়া-মমতাতে ভরালে এই ভুবনখানি ! 



ধুমকেতু কি এবং আসন্ন হ্থালির ধুমকেতু 
ভদ্র অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 

ডিরেক্টর, পাঁজসন্যাল আস্টনাঁম সেপ্টার, কাঁলকাতা। 

মহাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে অকন্মাৎ। 
রাতের আকাশে যাদের নিয়মিত দেখা যায় 
তার। হল চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র। আকাশের এই 

পটভূমিকায় যখন অকন্মাৎ ঝকঝকে মাথা ও 
ছড়ানে। উজ্জ্বল বাটার মতো! লেজ নিয়ে ধূমকেতু 
এসে উপস্থিত হয়, সত্যিই মে এক অপরূপ দৃশ্। 
আমাদের আকাশে নৈসগিক বৈচিত্র্য অনেক 
আছে, কিন্তু উজ্জ্বল একটি ধূমকেতুর দৃশ্য যেমন 

মনোহর ও রোমাঞ্চকর তেমনটি আর কিছুই নয়। 
ধূমকেতুর দর্শন এমন একটা! ব্যাপার যেটা যুগ যুগ 
ধরে মানষকে আকৃষ্ট করে এসেছে, ধৃমকেতুকে 

দেখে আসছে মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে । 
কিন্ত এর আবির্তাবের আকম্থিকতা মানুষের মনে 

একটা ভীতির সঞ্চার করত। আগেকার কালে 

আকাশে ধূমকেতু দেখা দিলেই মনে করা৷ হত যে, 

বড় রকমের একটা যুদ্ধ বা মড়ক ঘটতে চলেছে। 

তাই প্রাচীনকালের মানুষ ধূমকেতুকে একটা 
অমঙ্গল ও দুর্ঘটনার অগ্রদূত বলে মনে করত। 
১০৬৬ গ্রষ্টাব্দে একটা অতি উজ্জল ধূমকেতু দেখা 

গিয়েছিল, আর সেই বৎসরেই হেস্টিংসের যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে ইলগ্ের রাজা হ্যারন্ডের মৃত্যু হয়। এই 
ধৃুমকেতুটির আগমনের জন্যেই হ্যারন্ডকে শেষ 
পর্যস্ত মৃত্যুবরণ করতে হল, এরকম একটা ধারণা 

ইংলগ্ডের মানুষের মনে হয়েছিল । শরষ্টপূর্ব ৪৪ অবে 
জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ডের সময় একটি 

ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। শেক্সপীয়ারের 

নাটক “জুলিয়াস সীজার”-এর একটি জায়গায় এই 
ঘটন! ছুটির কার্ধকারণ কল্পনা করে সীজার-পত্বী 

ক্যালফুনিয়ার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে“ভিথারীরা 
যখন মরে, তখন আকাশে কোনও ধূমকেতু দেখা 

যায় না, কিন্ত রাজার মৃত্যুতে স্বর্গ থেকে আলোর 
জোয়ার আসে ।” পৃথিবীর এরকম মৰ অঘটনের 
দায়িত্ব, দূরের ক্ষণজীবী জ্যোতিক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে 

দিতে বোধ হয় মানুষের মন চাম্ন। কিন্তু সমস্ত 
রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বার! 

বিজ্ঞানীরা এখন স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন 
যে, ধূমকেতুর দ্বারা পৃথিবীর কোনও রকম 
ক্ষতির সম্ভাবনা! নেই--তাই ধূমকেতুর আগমনের 

সঙ্গে পৃথিবীর একটা অমঙ্গল হতে চলেছে এমন 
একটি ধারণ! সম্পূর্ণ কুসংস্কার মাত্র। 

ধূমকেতুর। সত্যিকারের কি বস্ত? এ প্রশ্ন 

নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগে । আযারিস্টটলের 
এমন ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু বহিবিশ্ব থেকে 
এসে আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে এবং 
ছুটতে ছুটতে আবার সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে 
চলে যায়। ১৫০০ শ্রীষ্টাব্বের বেশ কিছু পরেও 

ধূমকেতু সম্পর্কে এমন একটা ধারণার চল ছিল। 

নিউটনই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি দেখালেন ষে, 
ধূমকেতু মৌর-পরিবারের বাইরে অবস্থিত কোন 
জ্যোতিষ্ধ নয়, বরং গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুর মতো 

এরাও সৌরজগতেরই অন্তর্ক্ত এবং ্ুর্বকে 

পরিক্রমণ করে চলেছে। ধৃমকেতৃরদের মধ্যে 
অধিকাংশই অন্ুজ্জল, এদের পৃথিবী থেকে দেখতে 

হলে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দুরবীনের প্রয়োজন । 
উজ্জ্বল ধূমকেতুর সংখ্যাও খুব নগণ্য । আব খালি 

চোখে দেখা যায় এমন অত্যন্ত উজ্জল ধূমকেতু 

কদাচিৎ আকাশে দেখা যায়। আকাশে যে সৰ 
ধূমকেতু দেখতে পাওয়। যায়, তার্দের মধ্যে কিছু 

কিছু আছে যাঁদের মাত্র কয়েকদিনের জন্যে দেখা 

যায়, কিছু আছে যাদের কয়েক সপ্তাহের জন্তে 
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দেখ! সম্ভবপর । আর যাদের আকাশে কয়েক 

মাসের জন্তে দেখা যায়, তারা অতি ছুর্লত। 

সাধারণত আকাশে ধূমকেতুর আকৃতি সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা হল, এর বাটার মতো লেজ । 

কিন্ত সব ধূমকেতুর লেজের উৎপত্তি হয় না, আর 
যাদের লেজ গজায়, সেট। হয় স্ুর্ধের কাছে এলে। 

ধূমকেতু সর্ষের যত কাছে এগিয়ে আসে লেজটাও 

তত লম্বা হয়ে পড়ে, আবার যখন দূরে চলে যেতে 

থাকে, লেজটাও তত ছোট হতে হতে অবশেষে 

একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। সবসময়ই ধূমকেতুর 
লেজটা সুর্য যেদিকে থাকে তার বিপরীত দিকে 

প্রলগ্দিত হয়। শুর্ধের চারদিকে পরিক্রমা! করতে 

করতে ধূমকেতু যখন অঙ্গ্থর (0511161102) ) 

অবস্থানে, অর্থাৎ সর্ষের নিকটতম অবস্থানে আসে 

তখনই তার লেজ সবচেয়ে লম্বা এবং উজ্জল হয়ে 

থাকে। এর কারণ হল ধূমকেতুর নিজন্ব কোন 
আলে। নেই, ধূমকেতু থেকে সর্ষের আলো 
প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে বলে আমর 

তাকে দেখতে পাই। তাই সর্ষের কাছাকাছি 

ন। আসা পর্ধস্ত ধূমকেতুকে দেখা যায় না। 
ধূমকেতুর চলার পথ কেমন? ধূমকেতু যদিও 

সৌর-পরিবারের অন্তভূক্ত, কিন্ত তার চলার পথ 

গ্রহের মতো আদ নয়। আমরা জানি গ্রহদের 
পরিক্রমণ-পথ এক একটি উপবৃত্ত। উপবৃত্ত 

হলেও গ্রহদের বেলায় এই পথগ্ুলে! প্রায় বৃত্তের 

মতে একট ছোট মুরগীর ডিম যেমন একেবারে 

গোল নয়, একদিকে সামান্য একটু চাপা, সেই 

রকম। কিন্তু ধূমকেতুর বেলায় এই পরিক্রমণ-পথ 
এক একটি সুদীর্ঘ উপবৃত্ত, তার মানে ডিমের 

আকুতি ন! হয়ে একটা লম্বা পটলের আকৃতি। 

সুর্ধের চারদিকে একবার ঘুরতে কোন কোন 
ধূমকেতুর সময় লাগে কয়েক হাজার থেকে কয়েক 

লক্ষ বছর । এমন অনেক ধূমকেতু আছে যাদের 

এখনও পর্ধস্ত মাঞ্জ একবারই দেখ। গিয়েছে, 

উদ্বোধধ [ ৮৭তম ব্য--১২শ ণংখা। 

তারপরে মহাশৃন্ে উধাও হয়ে গিয়েছে। যে সব 
ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার, সেগুলিকে নির্দিষ্ট 
সময় পরে পরে ফিরে আসতে দেখা যাবেই। 
এদের বলা হয় নিয়মিত ( 9৩71910 ) ধৃমকেতু। 
আবার কোন কোন ধূমকেতুর পরিক্রমণ-পথ 
অধিবৃত্ত ব৷ পরাবৃত্ত এক্ষেত্রে এমন ধৃমকেতুকে 

এখনও পর্বস্ত হয়তো বা একবার মাত্র দেখা 

গিয়েছে, আবার আদৌ আসবে কিনা সে সম্পর্কে 
নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা চলে না। এদের বল! 

হয় অনিয়মিত ধূমকেতু । 
ধূমকেতুর দেহ-গঠন প্রধানত ছুটি আঙ্গিকে 

ভাগ করা যাক্স_ প্রথমত এর মুণ্ড বা মাথা, 
ইংরেজীতে যাকে বল হয় 7768, দ্বিতীয়ত এর 

পুচ্ছ বা ঝাঁটার মতো৷ লেজ, ইংরেজীতে যাকে 

বল! হয় ৪/, মাথার আবার ছুটি অংশ-_একটি 

হুল এর কেন্দ্রীয় অংশ (0801905)। রাসায়নিক 

বিচারে দেখ। গেছে যে, মুখ্যত জল, মিথেন, 

আ্যামোনিয়া প্রভৃতি জমাট বেঁধে ধূমকেতুর কেন্তরীয় 
অংশ গঠিত। আর ঘন জমাট-বীধা এই কেন্দ্রীয় 
অংশকে ঘিরে আছে হালক। গ্যাসের এক 

আবরণ। ধূমকেতুর মাথার এই বাইরের গ্যাসের 
আবরণকে ইংরেজীতে বলা হয়ে থাকে 00218, 
বাংলাতে একে 'ধূম” বলা যেতে পারে । ধূমকেতু 

যখন স্ুর্ধ থেকে অনেক দুরে থাকে, তখন 

নিজের অভিকর্ষের দরুনই একটি গোল আকারের 
পিগ্ড হিসেবে থাকে; যতই হৃর্ষের কাছে 

এগোতে থাকে ততই সর্ষের প্রবল মহাকর্ষের 

ফলে এবং প্রচণ্ড তাপে ধূমকেতুর গ্যাসীয় 
আবরণটি পরিমাণে বাড়তে থাকে, আর তখন 

সৌর বায়ুর চাপে মস্তকের গ্যাসীয় আবরণ 
ক্রমশ তুর্ষের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হতে থাকে 

এবং এর থেকেই ধূমকেতুর ঝাটার আকারে 

লেজের আকৃতি ধারণ সম্ভবপর হয়। আকাশে 

বিরাট আকৃতির লেজ-বিশিষ্ট ধূমকেতুর ভর 
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কিন্তু অতি নগণ্য-_পৃথিবীর ভরের এক লক্ষ 
ভাগের চেয়েও অনেক কম হওয়া সম্ভবপর, 

এটা ভাবতে কিরকম অবাক লাগে। 
নিয়মিত উজ্জল ধূমকেতু যেগুলো পৃথিবী 

থেকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, তার 

মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল হ্যালির ধূমকেতু । 
এই ধৃমকেতুটির ইতিহাস অতি প্রাচীন। অতীত 
ইতিহামের পাতা ওণ্টালে দেখা যায় যে, 
্রীটপূর্ব ২৪০ অন্দে এই ধৃমকেতুটিরই আকাশে 
আবির্ভীবের ঘটনার উল্লেখ প্রাচীন চীন দেশের 
সাহিত্যে আছে। এই উল্লেখই এই ধৃমকেতুটির 
প্রাচীনতম আবির্ভাবের উল্লেখ বলে গণ্য করা 

হয়। তারপর প্রতি শতার্ধীতে একবার বা 

ছুবার করে এর আগমন ঘটেছে নিয়মিতভাবে । 
আর এত উজ্জল ও নয়নাভিরাম এই ধৃমকেতুটি 
যে, প্রতি আবির্ভাবেই সে অগণিত মানুষের 
দুটি আকর্ষণ করেছে। ্রীষ্টপূর্ব ২৪০ অব থেকে 

৯১০ শ্রীষ্টাব পর্যস্ত এই ধুমকেতুটির ২৯ বার 

আবির্ভাব পৃথিবীর আকাশে ঘটেছে, আর এর 
প্রায় প্রতিটি আবির্ভাবের উল্লেখ সারা পৃথিবীর 

কোন ন! কোন দেশের ত্দানীস্তন সাহিত্য বা 
শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে। এই ধৃমকেতুটির 
নাম কিতাবে হ্থালির নাম অনুসারে করা 

হয়েছিল তা বেশ মজার। এডমণ্ড হালি 

(12৫107070 1781169 ) ছিলেন ইংলগ্ডের দ্বিতীয় 

রাজকীয় জ্যোতিবিদ (4১96011010৩: 0২০৪1 ) 

এবং শ্বনামধন্য বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের 
বন্ধু। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্ধে একটি অতি উজ্জল ও 
বিশালকায় ধূমকেতুর আবির্ভাব হল। হালি 
এই ধৃমকেতুটি পর্যবেক্ষণ করলেন, তখন তার 
বস মাত্র ২৬। বন্ধু নিউটনের সাহায্যে হালি 
এই পরিক্রমণ-পথ, পরিক্রমণ-কাল 
ইত্যাদি নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন। হালি গণন। 
করে দেখলেন যে, সূর্ধকে একবার পরিক্রমণ করার 
সময় এই ধৃূম্কেতুটির লাগ! উচিত ৭৬ বছর । তখন 

ধূমকেতু কি এবং আসন্ন হালির ধূমকেতু ৮১৫ 

হালি এই ধারণাক্ন উপনীত হলেন যে ১৬০৭ ও 

১৫৩১ স্রষ্টা যে ছুটি উজ্জ্ন ধূমকেতু দেখা 
গিয়েছিল, তার! ছুটি স্বতন্ত্র ধূমকেতু নয়, ১৬৮২ 

খীষ্টাবের ধৃমকেতুটিরই ছুই পূর্বতন আবি9াব। 
গণিত পরিক্রমণ-কন অস্থযায়ী হাপি তবিদ্যহাণী 

করলেন যে,১৬৮২ খ্রী্টাঝের এই ধৃকেতুটিকেই 
আবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবে আগামী ১৭৫৮ 

্রীষ্টাবে। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য যে, তীর গণনার 

নিরভূলিত। প্রত্যক্ষ করে যাওয়ার স্থযোগ হ্থালি 

পেলেন নাঁ। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে হালির মৃত্যু হয়। 
কিন্তু সত্যি সত্যিই তার মৃত্যুর ১৬ বছর পরে 

১৭৫৮ খ্ীষ্টাব্দের বড়দিনের রাত্রে এই ধৃমকেতুটিই 
আকাশে আবার আত্মপ্রকাশ করল। যিনি প্রথম 

কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, তার নামেই 
ধূমকেতুর নাম রাখার প্রথা প্রচলিত। ১৬৮২ 

ীষ্টাবে হ্যালি এই ধৃমকেতুটিকে পর্ববেক্ষণ 
করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি প্রথম এটিকে লক্ষ্য 

করতে পারেননি, প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন আর 

কেউ। কিন্ধ নিরভলভাবে এই ধৃমকেতুটির 

পরিক্রমণ-পথ ও পরিক্রমর্-কাল গণনা করে 

যাওয়ার জন্তে হযালির নামে এই ধৃমকেতুটির 

নামকরণ করা হল হ্যালির ধূমকেতু (9115)5 

00779) প্রচলিত নামকরণ প্রথা থেকে 

হ্যালির ধূমকেতুর নামকরণ তাই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 

জ্যোতিধিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ধৃমকেতুটি 

হ্যালিকে অমর করে রেখেছে। 

হ্যালির ধূমকেতৃকে শেষবার পৃথিবীর আকাশে 

দেখা গিয়েছিল ১৯১* ব্ীটাকে। এই অসাধারণ 

ধৃূমকেতুটির আবার স্থর্ষের মবচেয়ে কাছে অর্থাৎ 
অন্ুস্থর অবস্থানে আসার কথা ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্ের ৯ 

ফ্রেত্রআরি । কিন্তু ১৯১৩স্রীষ্টান্দে এর পরিক্রমণের 
সময়, অনুম্থর অবস্থায় ও পৃথিবী ছুটিই 
সূর্ষের একই দিকে ছিল, তার ফলে পৃথিবী থেকে 

হ্যালির ধৃমকেতুকে অপূর্ব উজ্জ্বল জ্যোতি 
হিসাবে দেখা গিয়েছিল। কিন্ত আগামী ৯ 
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ফ্েক্রআারি পৃথিবীর অবস্থান ধূমকেতুটির উদ্টো- 
দিকে থাকবে--তার ফলে এবারে ধৃমকেতুটির 
গজল্য ও পুচ্ছটির আপাতদৈর্ঘ্য অনেক কম হবে। 
হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে যে-সব গণনা৷ কর! হয়েছে 
তার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, 
১৯৮৫ গ্রীষ্টাব্ধের ডিসেঘর মাসের শেষের দিকে, 

উদ্বোধম [ ৮৭তষ বর্ধ-”১২শ লংখ্য। 

জান্থআরির শেষে হ্যালির ধূমকেতু ক্রমশ নুর্ধের 
এত কাছে এগিয়ে আসতে থাকবে যে, সেই সময় 

কুর্ধের খুব নিকটে আসার দরুন একে দেখা আর 

সম্ভবপর হবে না। ফ্রেব্রমারি মামের একেবারে 

শেষের দিকে একে আবার ভোরের আকাশে 

পূর্বদিকে সর্ব উয়ের আগে খালি চোখে দেখা 

তৎকালীন সারা ভারতের একমান্র মানমান্দর- দক্ষিণ ভারতের কাদাইকানাল মানমাঙ্গর থেকে 

১১১০ প্রীগ্টাব্দের ১৯ মে. তাঁরখে নেওয়া হ্যালর ধূমকেতুর আলোকাচনন। 

সূর্য অন্ত যাওয়ার পরে সন্ধ্যার পশ্চিম আকাশে 

একে বাইনোকুলার দিয়ে দেখা সম্ভবপর হবে। 

একেবারে খালি চোখে একে দেখা সম্ভবপর হবে 

১৯৮৬ এরষ্টাব্ের জান্গআরি মাসের মাঝামাঝি 

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে-_-তখনও কিন্তু খুব 

উজ্জল হয়ে দেখা নাও যেতে পারে । এর পরে 

যাবে_-তখন এর উজ্জ্বলতা ও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য 
ক্রমশ বাড়বে । আশা করা যায় যে, মার্চ মাসের 
মাঝামাঝি হ্যালির ধূমকেতু যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে 
বাটার মতো। লেজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। 
গণনা অন্ত্যায়ী দেখ। যায় যে, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্বের ১১ 
এপ্রিল হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে 
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আসবে, আর সেই সময়ই এটি হয়ে উঠবে পৃথিবীর 
মান্থষের কাছে সবচেয়ে উজ্জল । এপ্রিলের শেষের 
দিকে একে আবার ক্ুর্যান্তের পর সন্্যাবেলায় 
পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে_ কিন্ত এই সঙ্গে এর 
ওঁজদল্য ও পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ক্রমশ কমে আসবে। মে 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খালি চোখে একে আর 
দেখা সস্তবপর হবে না-এর পরে হ্যালির 
ধূমকেতু দেখা সম্ভবপর হবে শুধুমাত্র শক্তিশালী 
দুরবীনের সাহায্যে । 

হ্যালির ধূমকেতু আবার আমছে-_এই 
আগমনীবার্তা সার! পৃথিবীর কিজ্ঞানীমহলে একটা 
সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু কেন? তার 
কারণ হুল, ধৃমকেতৃকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন আজও 
অমীমাংসিত। তাছাড়। বিজ্ঞানীদের দখলে এগন 
অতি আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম--শক্কিশালী দৃরবীন, 
শক্তিশালী রেডিও-দূরবীন, মহাকাশযান প্রভৃতি । 
এইপব যন্ত্রপাতির সদ্ধবহার করে এবারের 
আবিভাবে হ্যাপির ধূমকেতুর খুঁটিনাটি তথা সংগ্রহ 
করতে না পারলে আবার ৭৬টি বছর অপেক্ষা 
করে বসে থাকতে হবে। যদি আরও অনেক 
ধূমকেতু নিঘ্মিতভাবে পৃথিবীর নিকট দিয়ে চলে 
যায়, তবুও সমস্ত দিক বিচার করলে হ্যালির 
ধৃ্নকেতুর সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই চলে না 
ধূমকেতু রহস্তের কিনারা করতে হলে বিজ্ঞানীর! 
নিঃসন্দেহে পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্তে বেছে নেবেন 
হ্যালির ধৃমকেতুকে। তাই ১৯৮৬ শ্রীষ্টাবের 
আবির্ভাবের সঙ্গে একটা মস্ত বড় স্থযোগ 
বিজ্ঞানীদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে । সারা 
পৃথিবীর যত মানমন্দির রয়েছে, সেগুলিতে লাজ 
সাজ রব পড়ে গেছে--প্রস্ততি চলেছে হ্যালির 

ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের জন্তে। এছাড়া গঠিত হয়েছে 
“ইণ্টারন্তাশনাল হ্যালি ওয়াচ” (11105018010191 
[79116 ৬৪101) )--এটি একটি আন্তর্জাতিক 
সংস্থা । সার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যত সব 

জ্যোতিবিজ্ঞানী হ্যালীর ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ 
করবেন, সেইসব পধবেক্ষণলন্ধ তথ্যাদির সমম্বয়ই 
হবে এই সংস্থার প্রধান কাজ। এই সংস্থার মূল 
কেন্দ্র হল, মাকিন দেশের ক্যালিফোনিয়ার জেট 
প্রপালসন্ ল্যাবরেটরি । 

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হল, এবারে 
হ্যালির ধূমকেতুর আগমনের সময় পৃথিবী থেকে 

ধূমকেতু কি এবং আসন্ন হ্যালিত্র ধূমকেতু ৮১৭ 

্য়ংক্রিয় মহাকাশযান পাঠিয়ে তাকে অভ্যর্থনার 
অভিনব পরিকরনা। ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ 
অত্যন্ত ক্ষুত্র, তাই অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবীন 
দিয়েও তাকে পর্ধবেক্ষণ করে তার গঠন ও 
উপাদান সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা 
খুব কঠিন কাজ। জ্যোতিধিজ্ঞানীর৷ তাই এখন 
মহাকাশযান পাঠিয়ে মহাকাশের বাসিন্দাদের 
সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করতে 
অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাই 
১৯৮৬ খরীষ্টাব্বের হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাগমন 
ক্ষোৌতিধিজ্ঞানীদের কাছে এক অপূর্ব স্বযোগ। 
এই সুযোগের সদ্বাবহার করার পরিকল্পনাও 
অনেক আগে থেকে রূপায়িত হয়েছে। 
এখন পর্ষস্তু পাঁচটি মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত 
করার পরিকল্পন। এ ব্যাপারে আছে । এর মধ্যে 
ছুটি হল জাপান থেকে- প্রথমটির নাম “এম্. এস. 
টি৫”) এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এই বছরের 
৭ জীচুআরি, আর হ্যালির ধূমকেতুর সবচেয়ে 
কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে আগামী ১৯৮৬ ্বীষ্টান্দের 
১১ মার্চ। জাপানের দ্বিতীর মহাকাশযানের 
নাম দেওয়া] হয়েছে প্ল্যানেট এ”এর উৎক্ষেপণ 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ বছরের ১৪ অগস্ট, 
এটি হ্যালির সবচেয়ে কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে 
আসছে ৮ মার্চ। এই ছুটি প্রকল্ঈই হবে গবেষক 
মহাকাশযান পাঠানোর ব্যাপারে জাপানের 
প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা । এ ছাড়া “ইউরোপিয়ান 
ম্পেম এজেন্সি” গত ৩ জুলাই একটি মহাকাশ- 
যান পাঠিয়েছেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে 
“প্রোজেকট জিয়োটে।” (০16০৮ 01960০ )। 
এই পরিকল্পনা এমনভাবে কর হয়েছে যাতে 
করে শ্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানটি একেবারে হ্যালির 
ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশ থেকে মাত্র ৪৮* কিলো- 
মিটার দূরে দাড়িয়ে আগামী ১৩ মার্চ চার ঘণ্টা 
ধরে তার নিরীক্ষণ-কার্ধ চালাতে সমর্থ হবে 
এ এক অভিনব পরিকল্পনা । তবে সবচেয়ে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত মহাকাশযান পাঠাবার 
পরিকল্পন! গ্রহণ করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা | 
এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে “তেগা” 
(৬6৪৪) ভেগ! প্রকল্পে আছে ছুটি পৃথক 
মহাকাশযান, “ভেগা-১” ও ভেগা-২--এদের 
উৎক্ষেপণ কার্ধ সমাধা হয়েছে যথাক্রমে ১৯৮৪ 



৮১৮ 

রী্টান্বের ১৫ ও ২১ ডিসেম্বর । এই ছুটি মহাকাশ- 
যানকেই শুক্রগ্রহ ও হ্যালির ধূমকেতু উভয়েরই 
খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহের কাজে লাগানো 
হয়েছে। ১৭৫ দিন পরে শুক্রগ্রহের অন্ধকার 
দিক পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় গত জুন 
মাসে ছুটি মহাকাশযান থেকেই যন্ত্রপাতি সমেত 
ছুটি আধার শুক্রগ্রহের উপরিতলে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে--এই আধার ছুটি শুক্রগ্রহের তলের ওপর 
ধীরে ধীরে অবতরণ করে শুক্রের তলের নানা- 
রকম আলোকচিত্র ও অন্যান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য 
পাঠিয়েছে। আর মূল মহাকাশযান ছুটি এখন 
শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করে ধীরে ধীরে হ্যালির 
ধূমকেতুর দিকে অগ্রপর হচ্ছে--ভেগা-১ 
মহাকাশযানটি আসছে ৬ মার্চ একেবারে হ্যালির 
ধূমকেতুর মুখোমুখি এসে উপস্থিত হবে, আর 
তার ৩ দিন পরেই ভেগা-২ গিয়ে পৌঁছবে। 
এই ছুটি মহাকাশযানে যে সব সর্বাধুনিক সাজ- 
সরঞগ্রাম আছে সেগুলোর পরিকল্পনা মিলিতভাবে 
সোভিয়েত, ফরাসী ও হাঙ্গেরিয় বিজ্ঞানীরা 
করেছেন। ছুটি মহাকাশযানই হ্যালির ধূমকেতুর 
কেন্দ্রীয় অংশের ৯৬০* কিলোমিটার দুর থেকে 
সমত্ত বিবরণ সংগ্রহ করবে। এই সবকটি 
মহাকাশযানেই যে-সব.যন্ত্রপাতি থাকবে, তার 
স্বারা ধূমকেতুর কেন্দ্রীয় অংশের আলোকচিত্র 
নেওয়া, ধূমকেতুর কেন্ত্রীয় অংশ যে-সব গ্যামীয় 
উপাদানে গঠিত তাদের বাঁনায়নিক বিচার এবং 
চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপন সম্ভবপর হবে। এর 
মানেই হল ধূমকেতু সম্পর্কে আজ পধস্ত যে মব 
তথ্যের কোনরকম সঠিক ধারণ! নেই, সেইসব 

তথ্য জান! সম্ভবপর হয়ে উঠবে এইসব মহাকাশ- 
যান একেবারে হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছাকাছি 
পাঠিয়ে | 

হালিয় ধূমকেতু নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ব্যাপারে ভারতও পিছিয়ে নেই। 
ভারতের জ্যোতিধিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে 
গঠিত হয়েছে “ইত্ডিয়ান হালি অবজারভেশন 
প্রোগ্রাম” (10018 781165 00561801010 
[:08181010৩ )--এর মূল কেন্দ্র হয়েছে 

বাঙ্গালোরের ইত্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আ্যাস্ট্ো- 
ফিলিকস। এই কর্মস্থচি রূপায়ণে মাত্র ৬টি প্রতিষ্ঠান 
মুখ্য অনুসন্ধান পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছে 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--১২শ নংখ্যা 

এরা হল বাঙ্গালোরের ইত্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ 
আ্যান্ট্রোফিজিক। নৈনীতালের উত্তরপ্রদেশ 
সরকারের মানমনির, রঙ্গাপুরের ওসমানিয়। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের মানমন্দির, বোস্বাইয়ের টাট। 
ইনপ্টিটিউট অফ ফাগ্ডামেপ্টাল রিসার্চ, আহমেদ" 
বারের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি আর 
কলকাতার পজিসন্যাল আ্যাস্ট্রনমি সেপ্টার ৷ এর 
মধ্যে প্রথম ছুটি প্রতিষ্ঠানের ছুটি ৪* ইঞ্চি 
প্রতিফলক দূরবীন এবং রঙ্গাপুর মানমন্দিরের 
৪৮ ইঞ্চি প্রতিফলক দূরবীন হ্থালির ধৃষকেতু 
পর্যবেক্ষণ কার্ধের প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করবে। 
বোস্বাই ও আহমেদাবাদের ছুটি প্রতিষ্ঠানের 
বিজ্ঞানীরা উপরি-উক্ত ৩টি দুরবীনের সাহায্য 
নেবেন তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষ। কাজের জন্তে। 
কলকাত| শহরের আলো,ধোয়। ও ধূলো,দুরবীনের 
সাহায্যে হালির ধূমকেতুর আলো কচিত্রগ্রহণ ও 
অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহের প্রচণ্ড অন্তরায় । সেইজন্তে 
পজিদন্য/ল আত্ট্রনমি সেপ্টার তাদের ছুটি দূরবীন 
(একটি ১১ ইঞ্চি, অপরটি ১৪ ইঞ্চি) কলকাতার 
১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রাঙ্ে 
বাবার বাবস্থা করেছেন এবং এখান থেকে এই 
প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীর! তাদের হ্যালির ধূমকেতু 
নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ১৯৮৫-র 
নভেম্বর মাস থেকে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল 
পর্বস্ত চালিয়ে যাবেন । উটি এবং গৌরীব্দাছরে 
অবস্থিত ছুটি রেডিও-দুরবীন দিয়েও হ্ালির 
পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা কর। হয়েছে । জাতীয় স্তরে 
এই সমস্ত কার্যক্রম ইণ্টারন্তাশনাল হালি ওয়াচ 
আস্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে রূপায়িত হবে। 

মহাকাশযান পাঠিয়ে এবং পৃথিবী থেকে 
শক্তিশালী দূরবীন ও 'রেডিও-দুববীনের সাহায্যে 
আশ! করা যায় যে, ধূমকেতুর উৎপত্তি এবং তার 
জীবনরহশ্ত সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা 
বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে। কিন্ত 
সাধারণ মান্য? এই অপাধারণ ধূষকেতুটিকে 
দেখার স্থযোগ পৃথিবীর মানুষের কাছে আনে 
৭৬ বছর পর পর। তাই ধাদ্দের জীবনে একে 
দেখার সৌভাগ্য হয়, তাদের জীবনে সেটি এক 
পরম স্মরণীয় ঘটন! হয়ে থাকে । আশা করা যায় 
যে, এবারের হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাবিতাব 
সাধারণ দর্শককেও একেবারে নিরাশ করবে ন| | 



পথের আলে 
ডাক্তার কমলকান্ত ঘোষ 

সাঁহত্যসেব৷। 

বস্থধার মোহজালে মায়াপাশে বাধা 

করি ষবে বিচরণ আপনারে ঘেরি' 

অনিত্য বাসন! লাগি চিত্ত যবে আধা 
হুঃখের আকর সম ধরণীরে হেরি । 

যখন আপন ভুলি” জগতের নাথে 

জীবনের কেন্দ্রে মোর বসাই যতনে, 
বাঁধি মোরে সদানন্দ চিম্ময়ের সাথে 

রূপায়িত হয় ধরা শান্তিনিকেতনে । 

অখণ্ড ব্রন্মাণ্ডে যিনি পরম অবপ 

বহছুধ। বিচিত্ররূপে দিয়াছেন ধরা 

চোখের সীমায় তার বিকৃত স্বরূপ 
'আমারে দেখায় পথ অলীক অপরা । 
সত্যত্রষ্টা পুরুষের জীবনের বাণী 
আমারে দেখায় যেন গ্রবপথখানি ॥ 

প্রণাম তোমায় হে সুন্দর 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 

সুখ্যাত কবি ও গতকার। 

প্রণাম তোমায়, প্রণাম তোমায়, জীবনের পথে কত-ন! আধার, 
প্রণাম তোমায় হে সুন্দর | কত সংশয়, দীর্ঘশ্বাস । 

চির নৃতনের রূপ ধরে তুমি আলো তুলে ধরে সে আধার পথে 
এস এ আর্ত ধরণী'পর ৷ অন্ুন্দরের হোক বিনাশ। 

মুছে দাও হত ব্যথ। ও বেদনা, তোমার উজল প্রদীপটি হাতে, 
কর প্রদীপ্ত জীবন রচন। ; তোমার নীরব বরাভয় মাথে 

শিব-মুদ্দর-সত্যের পথে চলুক মানুষ অবিচল গতি 
হোক সে নিয়ত অগ্রসর . পরমের *পরে স্থুনির্ভর | 



মহাপুরুষ মহারাজের সামিধ্যে 
শ্রীমতী ভাগীরঘী দেবী 

শ্লীমং জ্বামী পিবানচ্দ মহারাজের কপাধন্যা । 

আজকের জীবনে কোন ঘটনাই তুচ্ছ নয়। 
ঘটনা আরও বেশি মূল্যবান হয়ে পড়ে, যদ্দি সেট 

কোন মহাপুরুষের সান্লিধ্য-বিজড়িত হয়। আমার 

মহা সৌভাগ্য যে, আমি এইরকম একজন মহা" 
পুরুষের পৃতসঙ্গ লাভ করার স্থযোগ পেয়ে- 
ছিলাম । তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও রাম- 

কৃষ্ণ মঠের ছিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবা- 

নন্দজী মহারাজ, বামকষ্ণ-সজ্বে মহাপুরুষ মহা 

রাজ” নামে পরিচিত। 

পুরীর প্রবাসী বাঙালী ৮হরেক্্রচন্্র চট্টে।- 

পাধ্যায় ছিলেন আমার বাবা | বামকু্জ মিশনের 

সাধুদের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের 

বাড়ি ছিল দোতলা, পুরীর বড় পোস্ট অফিসের 

পাশে । 'শশিনিকেতন' সেখান থেকে খুব কাছেই । 

সেইজন্য কোন সন্্যামী সেখানে এলেই বাব! খবর 

পেতেন এবং গিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন । 
পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বাবার 

দীক্ষা হয় ১৯২১-২২ শ্রীষ্টাব্ষে। আমি তখন 
শ্বশুরবাড়ি-_ছ্বারভাঙায়। পুরীতে এসে তার 

দীক্ষার কথা জানতে পারি। বাবাকে বললাম, 

মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমিও দীক্ষা নেব।' 

মহাপুরুষ মহারাজ তখন কলিকাতায়। তাকে 

বাবা আমার দীক্ষার জন্য অনুরোধ করে চিঠি 

লেখেন । উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ জানালেন, 

বিবাহিতা মেয়ের স্বামীর অমতে দীক্ষা হয় না। 

তুমি তার স্বামীর অস্থমতি আছে জানালে, আমি 

পুরী গিয়ে তাকে দীক্ষা দিয়ে আসব ।' 
এখবর পেয়ে আমি স্বামীর কাছ থেকে 

মৃত নিয়েছিলাম দীক্ষার জন্যে । তাঁর অনুমতি 

পেয়েই বাবা মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি 

লিখলেন। তিনি জানালেন, “আমরা শীজই 

ভুবনেশ্বরে যাচ্ছি। সেই সময় তোমার মেয়ের 

দীক্ষা হবে।, | 

১৯২৩ শ্রীষ্ঠাব। মহাপুরুষ মহারাজ আরও 

অনেক মহারাজকে নিয়ে ভূবনেশ্বরে এসেছেন। 

খবর পেয়েই বাবা, মা ও আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। 

আমাদের গাড়ি লেট থাকায় আমরা পৌঁছলাম 
১১|০টা নাগাদ। মহাপুরুষ মহারাজ বাবাকে 
বললেন, আজ তো দীক্ষা হবে না। আজ 

তোমরা! মঠে প্রসাদ পেয়ে পরের গাড়িতে পুরী 
ফিরে যাও। কাল আমরা! পুরী এক্সপ্রেসে পুরী 
যাব এবং তোমাদের বাড়িতেই উঠব। আমর! 

প্রায় কুড়িজন মন্ন্যানী যাব-তুমি সেইমতো 
ব্যবস্থা করে! । তোমার মেয়ের দীক্ষা বাড়িতেই 

হবে।, 

তার পরদিন সকাল ৭ট। নাগাদ পুরী এক্স- 

প্রেসে গুরা সবাই আমাদের বাড়ি এলেন। 

ধারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মহাপুরুষ 

মহারাজ, বিজ্ঞানানন্দ-স্বামী, স্থবোধানন্দ-স্বামী, 

শংকরানন্দ-স্বামী, বিশ্তদ্ধানন্দ-স্বামী, শর্বানন্দ- 

স্বামী এবং আরও অনেকে । আমার মনে পড়ছে 

ন] সুর্য মহারাজ গিয়েছিলেন কিন! । 

সেদিন আমাদের বাড়িতে যে আনন্দের 

জোয়ার এসেছিল, তা এখনও আমার মানসপটে 

ভাদে। সকাল ৯১০ট। নাগাদ আমার দীক্ষা 

হল। সঙ্গে আমার ছোট কাকা ও কাকিমারও 

দীক্ষা হয়েছিল । আমার অনেক দিনের আশা 

পূর্ণ হয়েছিল সেদিন । 

আমার বেশ মনে আছে, দীক্ষান্তে আমি 

মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি 
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বড় একান্নবতীঁ পরিবারের বউ ) আমার অনেক 

দ্বায়িত্ব ঃ আমি বসে পুজে! করবার সময় পাব কি 

করে? তিনি বললেন, “রাত্রে সব কাজ শেষ 
করে যখন শুতে যাবে, তীর নাম দশবার জপ 

করো । আমি বীজ পুতে গেলাম, কালে সময় 
হলে সব হবে।” তার সেসাস্বন। আমাকে যে 

কি শাস্তি দিয়েছিল, তা আর কি বলব! তা 
আজও আমাকে অন্রপ্রাণিত করে। 

পৃজযপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে পুনরায় 
দর্শন হয়েছিল ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্েতে। তখন 

তিনি খার রোভের মঠে ছিলেন । তিনি আমাকে 

পাল বাল ৮২১ 

ও আমার মেজোবোনকে মঠে প্রসাদ পাওয়ার 

জন্ত আসতে বলেছিলেন। আমরা একদিন 
সকাল ১১টা নাগাদ মঠে পৌছেছিলাম--ফিরে- 

ছিলাম সন্ধ্যা ৬্টায়। সমস্ত দিনটাই তীর পৃত 
সঙ্গে, আলাপ-আলোচনায় কেটেছিল। তার 

সেধিনের একটি কথা আজও আমার মনে 

আছে। তিনি বলেছিলেন, "মা, নিজের 

ছেলেমেয়েকে তো সবাই ভালবাসে--দেখছ 

না পশু-পক্ষীদের। সবাইকে নিজের মনে 
করে ভালবাসবে । তাতেই শাস্তি, তাতেই 

আনন্দ । 

পাঁল। বদল 
টপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রবীণ কাঁব। 

সর্বভূতে স্থিতি মা তোমার দেখি যবে লোক চায় ভূলিবারে 
যে রূপেতে, নাম ভ্রান্তি জীবনে সব ভুল পাপ-তাপেরে 

সবারে তাই তো ভুলিয়ে বেড়াও, স্মরণ করিয়ে বুঝি মজা পাও, 

নাহিক সে কাজে ক্ষান্তি। ঘটাও ন] সেথা ভ্রান্তি । 

মা সাত্বিকী তুমি রাজসী, 

৯১১ পউ তনয় চাহে নিঠূর লীলা তব 
তাই তে! দেবের প্রণতি জানায়ে কিছুকাল হোক ক্ষান্তি 

তিনবার,* পায় শান্তি ভবলাও তাহারে আর সব কিছু 
স্মরাও ওরূপ কান্তি। 

বহু প্রণামেও মত্যজনেরে পালা বদলের পাল! এসে গেলে 

ভুলাও নিজের কাস্তি। বিপরীতে পেয়ো৷ মজা! অবহেলে 

মজা পাও তুমি এরূপ লীলায় ভ্রান্ত না ক'রে তনয়ে তখন 

কত নাই তব শ্রান্তি। মেনে নিও নিজ ভ্রান্তি । 

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিূপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তপ্তৈ নমন্তপ্তৈ নমস্তশ্যৈ নমো! নমঃ ॥ (শ্রশ্রচ্ী ) 
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স্বামীজী যখন শ্বেত পর্বতমাল। ছেড়ে সহত্র- 

দ্বীপোষ্ভানে এলেন তখন তার অত্যুচ্চ এক 

আধ্যাত্মিক অবস্থা । অভ্তরে যেমন আনন্দ 

তেমন শক্তি। যেন গভীরতম সমাধি তীর 

করায়ত্ত ছিল, তবু তার মুক্ত হ্বারপ্রাস্ত থেকে 

স্বেচ্ছায় ফিরে এলেন লোকশিক্ষার জন্যে । এত 

উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা, তবু যেন এক ভত়্- 

ভাবনাহীন শিশু। অবশ্য এ ছুই অবস্থা তো 

সমগোত্রীয় । তার স্বাস্থ্য? তাও খুব ভাল। 

শহরের কাজের যে উত্তেজনা, তা আর নেই। 

চিত্ত ছুটে চলেছে উধর্ধ থেকে উ্ব তরে ঈশ্বরের 

দিকে । তার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনেও আরাম 

নেমে এসেছে । এই সহত্র-দ্বীপোগ্ঠান থেকে 

জ্ুলাই-এর গোড়ার দিকে এক চিঠিতে বেটি 

স্টাঞ্জিস্কে স্বামীজী লিখছেন-পৃথিবীর যত ঘুম 

সব আমাকে পেয়ে বসেছে। দুপুরে কমপক্ষে 

ছু-ঘণ্টা আমি ঘুমুই। আর সমস্ত রাত ঘুধুই 

মড়ার মতো। এ আর কিছু নয় নিউইয়র্কে 

যে এতদিন ঘুসুইনি, এ তারই প্রতিক্রিয়। । আমি 

একটু-আধটু লেখাপড়। করি, আর রোজ সকালে 

প্রাতরাশ সেরে একটা করে ক্লাস নিই। 

এখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়া নিতেজাল 

নিরামিষ । আমি আবার প্রায়ই না খেয়ে থাকি। 

ওজন কমাবার চেষ্টা করছি। এ জায়গা ছেড়ে 

যাঁবীর আগে যাতে আমার কয়েক পাউও মেদ 

ঝরে যায় সেজন্যে আমি কৃতসংকল্প। বছরের 

গোড়ার দিকে নিউইয়র্ক থেকে এক চিঠিতে মেরি 

হেলকে স্বামীজী লিখেছিলেন যে, তার ইচ্ছে 

ত্রিশ-চন্লিশ পাঁউগ্ড ওজন গ্রীন্মের আগেই কমিয়ে 

ফেল।। পাছে মেরি হেল ভাবেন এতে স্বামীকে 

বিশ্রী দেখাবে, তাই তাকে একটু আশ্বাস দিয়ে 

এও লিখেছিলেন-_-'আমার যা উচ্চতা এতে 

বেমানান কিছু হবে না ।” 

সহম্র-্বীপোগ্ঠানে আসার সপ্তাহখানেকের 

মধ্যে স্বামীজী মেরি হেলকে ছুখান! চিঠি লেখেন। 

বাণী ও রচনায়” এই চিঠি দুখানার তারিখ ২৬ 

জুন, ১৮৯৫। কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয়ই একই দিনে 

এই চিঠি ছুখানা লেখেননি, কয়েক দিনের 

ব্যবধানে লিখেছিলেন। যেটা তীর প্রথম চিঠি 

বলে অনুমান তার স্থর একটু সাধারণ। তাতে 

লিখছেন-_“এ পর্বস্ত সহন্র-দ্বীপোগ্ভানে উল্লেখ- 

যোগ্য কিছু ঘটেনি । প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার । 

যখন ইচ্ছে হয়, বন্ধু-বান্ধব ধারা এখানে আছে 

তাদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা নিয়ে আলোচন৷ 

করি । আমি দুধ ফল এই সব খাই, আর মোটা 

মোটা বেদাস্ত সম্বন্ধে সংস্কৃত বই পড়ি। এ সব বই 

ভারত থেকে পাঠিয়েছে, 

এ চিঠিতেই আবার দীর্শনিকের স্থরে কথাও 

বলছেন। যেমন কথা আমরা 'দেববাণীর” মধ্যে 

প্রচুর পাই। যতই অন্ধকার নেমে আসছে, 

জীবন শেষ হয়ে আসছে, ততই জীবন ষে মূল্য- 

হীন, তা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি জীবন 

স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কেন লোকে এটা 

মানতে চায় না তাও বুঝি। তাদের অভ্যাস 

হচ্ছে, যাঁ অর্থহীন, তার মধ্যে অর্থ খুঁজে বের 

কর]।.""বাসনা, অজ্ঞতা আর তেদবুদ্ধি এই তিনটি 

নিয়েই মানুষের বন্ধন | 

মুক্তি? জীবনকে অস্বীকার, জ্ঞান ও সম- 

দশিতা--এই তিন নিয়ে মুক্তি । আর যুক্তিই হচ্ছে 

সমস্ত বিশ্বের লক্ষ্য। 
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২৬জুনের খিতীয় চিঠিতে দেখি স্বামীজীর আর- 
এক রূপ। এই চিঠিতে তিনি ব্রহ্ম পরমহংস | 

আকম্মিকভাবে পত্রের আবরণ তেদ করে তার এই 
রূপের আত্মপ্রকাশ । তিনি লিখছেন--“আশ্চর্য 
এক প্রশাস্তি আমার মনের উপর নেমে আসছে। 

যতই দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি আমার 
“কর্তব্য” বলে কিছু নেই। আমি অনন্ত শাস্তি ও 

বিশ্রামের যধ্যে ডুবে আছি। কাজযা করার 
তিনি করেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র। কাম, 

কাঞ্চন বা যশের মোহ আপাততঃ আমার ঘুচে 
গেছে। ভারতে আমার যে মনের অবস্থা ছিল, 

সেই মনের অবস্থ। এখানে ফিরে এসেছে । এই 

অবস্থায় আমার ভেদবুদ্ধি বলে কিছু নেই, এখন 

ধর্ম-অধর্ম ছুই-ই আমার কাছে সমান ; যত ভ্রান্তি, 
যত অজ্ঞানতা দুর হয়ে গেছে, আমি গুণাতীত 

অবস্থায় পৌছেছি। আমি কোন্ আইন মানব, 
আর কোন্ আইন মানব না? এই অবস্থায় 

জগৎ আমার কাছে অসার । জলকার্দার ভোব৷ 

যেমন। হরি গু তৎ্ সৎ। শুধু তিনিই নিত্য, 

আর সব অনিত্য। প্রভূ, আমি তোমাতে আছি, 
তুমিও আমাতে আছ। তুমি আমার চির-আশ্রয় ! 

শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি ।, 

তার মনের এই উচ্চ ভূমি থেকে স্বামীজী 
নেমে এলেন সহশ্র-্_ীপোগ্তানে তার শিশ্ত- 

শিষ্তাদদের মধ্যে । সবসমেত বারোজন এসেছেন 

তীর কাছে। ন্বামীজীর উদ্দেশ্ঠ, এদের অদ্বৈত- 
অন্থভূতির সাথে পরিচয় করে দেওয়া” এরা এই 

শিক্ষা পেয়ে তার অন্থপস্থিতিতে তার কাজ 

চালিয়ে যাবেন, এই ছিল তার আশা । কতট! 

তারা অছ্বৈত-অন্ভূতি নিতে পারবেন, তা তিনি 

জানতেন না না জানলেও লাভ-ক্ষতি ছিল 
না কিছু। পরে আমর৷ দেখি স্বামীজী নিজে 

বলছেন যে, এই সহত্র-ছীপোষ্ঠানে থাকাকালে 

সহম্্র-হ্বীপোগ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ ৮২৩ 

তার মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বদ। জাগ্রত 

থাকত। এই শক্তি তিনি সকলের মধ্যে চালিত 

করে গেছেন। তাঁর শিষ্প-শিত্যা তার বাণীর 

অন্থলিখন রেখে গেছেন । এই সময়কার স্থতি- 

কথাও তাঁরা রেখে গেছেন। এইগুলি সেই 

শক্তির সাক্ষ্য দেয়। জুলাই মাসে তার মাদ্রাজী 
শিষ্য আলানিঙ্গাকে লিখছেন--পপ্রতিদিন আমি 

আমার মধ্যে শক্তির জাগরণ লক্ষ্য করছি।” যে 

শক্তি স্বামীজীর মতো পুরুষের মধো প্রকাশ পায়, 
তা বিশেষ কোন স্থান-কালের জন্তে নয়। 

মিস্ ডাচারের কুটিরে স্বামীজীর অবস্থান একটা 
উপলক্ষ মাত্র । এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এক 

স্থদুব-বিস্তারী আধ্যাত্মিক শক্তির তরঙ্গ উদ্থিত 

হল। সেই তরঙ্গ সমস্ত আমেরিকাবাসীর অস্ত- 

স্তলকে প্লাবিত করে দিয়ে গেল। স্বামীজী যে 

শিক্ষা দিলেন তা তার সামনে যে কয়জন 

আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন শুধু তদের জন্যে 
হতে পারে না। তার প্রভাব শুধু তাদের মধ্যে 

বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে 

না। তার প্রভাব বস্ততঃ অনস্তকালের জন্তে। 

তার প্রভাব যুগ যুগ ধরে আমেরিকানদের মধ্যে 
ছড়িয়ে থাকবে । তিনি এ কয় সপ্তাহে যে শিক্ষা 

দিয়ে গেলেন তা সমস্ত আমেরিকাবামীর সম্পা ৷ 

স্বামীজী দিনরাত পরিশ্রম করে এ বারোজন 

শিষ্-শিষ্তাকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এ 

নয়, শক্তিসঞ্চার। এই শক্তি এসেছে তার 

আধ্যাত্মিক অনুভুতির শীর্ষভূমি থেকে এই 

শক্তি এ বারোজনকে অতিক্রম করে বু নর- 
নারীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের জীবনকে 

পালটিয়ে দিয়ে গেছে। তার ব্যাপ্তি অনস্ত- 
কালের জন্তে, অগণিত নরনীরীর জন্তে। কী 
ভাগ্যবান এ বারোজন শিশ্ত-শিষ্যা! নিশ্চয়ই 
তাঁরা ভেবে উঠতে পারেননি কি করে তারা এই 

ভাগ্যের অধিকারী হলেন ! এই প্রশ্ন শুধু তাদের 
এন্বরিকভাবে তিনি ভুবে থাকতেন । এই মময়ে নয়, আমাদেরও ৷ বস্ততঃ এই প্রশ্থের উত্তর নেই। 



জীৰন দিয়ে লেখ। সাহিত্য 
স্বামী ধ্যানাত্বানন্দ 

অধাক্ষ, রামকফ শন কাঁলকাতা স্টুডেন্টস: হোম, বেলঘারয়া (কাঁলিকাতা )। উদ্বোধন কার্যালয়ে বিগত 

২৬ জানংআি ১৯৮৪, অনুষ্ঠিত রামকৃক-ববেকানক্দ-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনী তাষপ। 

ডঃ শশাঞ্ফভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক টেপরেকড“, থেকে প্রনতাঁলাঁখত। 

সাহিত্য তে৷ প্রায় ভূলে গেছি--তবে এক 

সাহিত্যের কথা বলতে পারি যাজীবন দিয়ে 

লেখা । স্বামী শিবানন্দ একদিন ললিত মহারাজ 

( স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ) প্রভৃতি কয়েকজন সাধুকে 

ব্ললেন, “কি পড়ছ? উত্তর এল, “উপনিষদ 

পড়ছি।” শিবানন্দজী বললেন, আমাদের জীবন 

পড়তে পার? আমাদের জীবনই উপনিষদ্।” 

বস্ততঃ উপনিষদ্ থেকে লোকে যেমন শেখে এই 

সব জীবন দেখে লোক তেমনিই জীবন গড়তে 

শেখে। 

এ-ফুগের “ব্যাস-ঠাকুর” স্বামী সারদানন্দজী যে 

ভাগবত, অর্থাৎ শ্রীশ্ররামকৃষ্জলীলা প্রসঙ্গে তার 

দেখ ঠাকুরের জীবন বিশ্লেষণ করে লিখে গেছেন, 

তা-ই এ-যুগের সাহিত্য । এরকম জীবনী কোন 

অবতারের নেই। অতি বড় সন্দিপ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিও 

যদি এই গ্রন্থ পড়ে, সে নংশয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 

যাবে। ধরুন-_“যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং 

এই শরীরে বামরুষ্চ--তবে তোর বেদান্তের দিক 

দিয়ে নয়"-এ-সব কথা এরা লিখে না গেলে 

আমাদের সন্দেহ ঘুচত না। 

আবার দেখুন, ঠাকুর বলে গেলেন, 'ভগবান- 

লাভই মনুস্তজীবনের একমাত্র উদ্দেন্ট' আর 

স্বামীজী আমাদের কাজ, স্কুল, হাসপাতাল করার 

কথা বললেন। আপাতদৃষ্টিতে এ ছুই শিক্ষা 

পরম্পরবিরোধী মনে হলেও, তা৷ নয়। ঠাকুর 

হলেন বেদ, স্বামীজী তীর ভান্ত। ঠাকুর অর্ধ 

বাহাদশায় বললেন, “জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে 

জীবের সেবা? ? একথা শুনে স্বামীজী বললেন। 

“ভগবান যর্দি কখনও দিন দেন, তবে আজ যাহা 

শুনিলাম, পগ্ডিত-যূর্খধনী-দরিপ্র-ব্রাঙ্ষণ-চণ্ডাল 

সকলকে তাহা শুনাইব।” পরে রচন! করলেন, 
'বস্ুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ 

ঈশ্বর ? স্বামী অখগ্ডানন্দকে লিখলেন, পরিজ 
দেবো ভব মৃর্খদেবো ভব'৮_আর তারই ফলে 

পরে অখগ্ডানন্দজী ঘাসপাতা খেয়ে দুতিক্ষে সেবা 
করে বেড়ালেন__এমনই হ্ৃদয়বত্তা। এই সব 

জীবন, আর এদের লেখাই তে৷ সাহিত্য--যা 

থেকে জীবন গড়ে নেওয়া যায়। 

বড় বড় এঁতিহাসিক__রমেশ মজ.মদার, 
হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, কালিকিন্কর দত্ত--এ'রা 
লিখেছেন 4৫520০5৫ [7190015 ০01 10018, 

গ্রন্থে : শ্রীরামকৃষ্ণের কোন উপদেশই বোরোয়নি 

তীর অশ্নমোদন ছাড়া; তারা আরও বলেছেন,_- 

কর্মযোগ অধ্যাত্জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ । 

অখগ্ডানন্দজী প্রম্দীদাসবাবুকে লিখছেন, “জীবনে 
যখন কাজ ছাড়া থাক যায় না, তখন লোক- 

কল্যাণকর কাজই করব।, কর্মযোগে স্বামীজী 

কর্মেরই স্তৃতি করেছেন-__অবশ্ঠ যে কর্ম বহুজন- 
হিতায়। সামনে আদর্শ জীবন দেখলে, তবে 

তে জীবন গঠন করা যায়। 
তা ছাড়া ভগবানের নামই রামকৃষ্ণ-বিবেকা- 

নন্দ সাহিত্যের চরম কথা। স্বামীজী লিখেছেন 

ঠাকুরের নামের কথা--য। কৃত্যং করোতি 
কলুষং_পাঁপকে পুণ্য করে দেবে। আর 

শুনেছি শ্রীশ্্রম। তর এক মন্ত্রশিষাকে বলেছিলেন, 

“দেখ বাবা, ঠাকুক্স বলেছেন (নিজের শরীর 



পৌষ, ১৩২২ ] 

দেখিয়ে), যে দিনাস্তে দশবার এর নাম করবে 

সেই মুক্ত হয়ে যাবে। শরৎ মহারাজ (হ্বামী- 
সারদানন্দ) একথা শুনে বললেন, ঠাকুরের মুখের 

কথা-_তারপর মায়ের কাছে শুনেছ ত৷ কি মিথ্যে 

হয়, তবে তুমি দশবার জপ করে থামতে পারবে 

না, দশবার করে স্বখ হয় না-_-নেশ। আছে 

তো? নিজে শুনেছি স্বামী শিবাননজী বলছেন, 
এক শিব্যকে, "জপ ১০১২ বারের কম যেন 

ন! হয়। 

খাস্ঠের কথায় স্বামী শিবানন্দজী বলেছেন, 
“যা পাবে খাবে, তবে শোর-গরুটা খাবে না, 

কিন্তু প্রসাদ বলে দিলে তাও জিভে ঠেকাবে ।, 

শুনেছি পৃজনীয় “বাবা” (ম্বামী অখণ্ডানন্দ )ও 

তার এক শিষ্যকে বলেছিলেন, “রবিবারে নিরামিষ 

খাবে» তবে প্রসাদ্দের কথা জিজ্ঞাসা করায় 

লিখলেন-_-“ভগবানের প্রসাদ হলে যে-কোন 

দিন যে-কোন অবস্থায় যে-কোন বন্ত গ্রহণ 

করতে পার।” এই সৰ পড়লেই তো আমর! 
আচারে-ব্যবহারে ঠিক মতো! অন্থদরণ করে 

জীবন দিয়ে লেখ! সাহিত্য ৮২৫ 

চলতে পারি। 

ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে দাহিত্যের বই-ই 

জীবনে রূপায়িত হয়েছে, লেখাও রূপায়িত 
হয়েছে। গিরিশবাবুর রচনাগুলিই দেখুন ন! 

_যেন নিজের জীবনের রক্ত দিয়ে লেখা । এ 

ব্যক্তি কি ছিলেন_কি হলেন! এক সের দুধে 
তিন দের জল, এই জল মারতে ঠাকুরকে কিই 

ন। করতে হয়েছে । 

আবার কাশীগুরে ঠাকুর কত লীল৷ 

করেছেন ! শরীর ছাঁড়লেও তিনি শ্রীশ্রীমাকে 
দেখা দিয়ে বললেন, “আমি আর কোথায় গেছি, 

এঘর আর ও ঘর।, 

এই সব রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পড়লে 
আনন্দ পাবেন। এর পাহায্যে সত্যকে উপলব্ধি 

করতে পারবেন। 

আপনারা! এসেছেন, বেশি করে রামরুষণ- 

বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্ুধ্যান হোক। তীর. 

কপায় সকলের মধ্যে সত্য অগৌণে প্রতিতাত 
হোক । ঠাকুরের কাছে এই আমার প্রার্থনা । 

লু এবং কৃ নকল প্রকার ভাব উপনাঁষ্ধ কাঁরলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদশ বণেষকে 

প্রকাশ কাঁরতেই সব্দা সচেষ্ট রাঁহয়াছেন। আদশশাবশেষের উপলাধ্ধ ও প্রকাশ লইয়াই মানব- 

দিগের (ভিতর ঘত তারতম্য বর্তমান । দেখা যায়, সাধারণ মানব রুপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও 

সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সবর্দা জণবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিম্ত হইয়া বাঁসয়া আছে, 706) 10981156 
1796 19 80098162015 1৩৪1, পশহদিগের সহিত তাহাদের জ্বঙ্ই প্রভেগ। তাহাদিগের দ্বারা 

উচ্চাঙ্গের সাঁহত্যস্বষ্ট কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাত'নিত্য 

ভোগসুখাঁদলাভে লন্তুষ্ট থাকিতে না পাঁরয়া উচ্চ উচ্চতর আদশ“সকল অন্তরে অনুভব কারয়া 

বাহঃহ্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গাঁড়বার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে,--11)69 ৮2100 100 168119৩ 

(7৩ 1৫981,-এর্প মানবই বথাথ সাহিত্যের সুষ্টি করিয়া থাকে। উহার্দিগের মধ্যে আবার 

যাহারা সবোচ্চ আদণ' অবলম্বন কাঁরয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই 
সংসারের যাঁহরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এরুপ আদশ জীবনে পূর্ণভাবে পারত কাঁরতে 
দাঁক্ষণেত্যরের পরমহংসদেবকেই কেবলমার দোখিয়াছি__পে-জনাই তাহাকে শ্রদ্ধা কাঁরয়া থাঁক। 

স্"ম্যামণ বিবেকানন্দ 



যে-সব রোগ রোগীর দোষে নয় 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 

কলিকাতা স্কুল অফ প্রীপিক্াযাল মোডাঁসনের ভাইরলাজ বিভাগের প্রান্তন অধাপক এবং 'বিজ্ষগ্যান্থাসংশ্থার 

ভাইরাসজানিত রোগ [বিষয়ে বিশেষ সমাতির ভতপষ" সঙগসা। 

“পরশ ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিলাম, 

হল তো৷ সি?” “সেদিন নেমন্তন্ন খাওয়ার 
পরেই পেট খারাপ হুল”-_-এই ধরনের কথার 

মধ্যে যে খানিকটা! সত্য আছে, সে বিষয়ে সঙগোহ 

নেই। কিন্তু সব রোগই কিআমাদের দোষে 

হয়? অর্থাৎ আমর দোষ না করলে কি কোন 

অন্থখই হবে না? 
এই প্রশ্তরের উত্তর খুজতে গেলে আমাদের 

একটু গোড়ার কথায় আসতে হবে। রোগ 
প্রতিরোধের প্রশ্নে, রোগের যূল কারণগুলি 
মোটামুটিভাবে নিয়লিখিত পর্যায়গুলিতে 

আলোচনা করা যেতে পারে £ 
(ক) 'ইন্ফেক্সন (11806500101, )--যার অর্থ 

হল যে বাইরে থেকে অকিক্ষুত্্র জীব শরীরে 

ঢোকার ফলে অসুখের স্থট্টি। এদের মধ্যে আছে 

(১) ব্যাক্টিরিয়! ( 89০62118 ) বা জীবাণু যাদের 
থালি চোখে দেখা যায় না। এরা টাইফয়েড, 

কলেরা প্রভৃতি রোগ স্ট্টি করে। প্রধানত: 

থাস্, পানীয় ব| নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এর! শরীরে 

প্রবেশ করে । (২) ভাইরাস (৬:89) বা জীব- 

পরমাণু যারা জীবাণুর চেয়ে ছোট । এদের দ্বারা 

বসন্ত, জণ্ডিস, পলিওমায়েলাইটিন প্রভৃতি অন্থখের 

সৃষ্টি হয়। কয়েকটি ভাইরাস ( যেমন জাপানীজ 

এন্কেফালাইটি ভাইরাস ) মশকের কামড়ের 
মাধ্যমে,কয়েকটি বা(যেমন এড স-£১11059 ভাইরাস) 
পূর্বব্যবহ্ত ইন্জেক্দনের স্থচের মাধ্যমে শরীরে 
ঢোকে । হাসপাতালে ভণ্তি হওয়। রোগীর মাধ্যমে 
খুব খারাপ ধরনের কিছু ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস 

সমাজে ছড়িয়ে পড়া ( ই০৪০০০1৪1 1060- 

১ উদ্বোধন, ল্যেষ্ঠ ১৩৮৭ সংখ্যা ্রষটব্য। 

(0০9 ) সম্প্রতি উন্নত দেশগুলির একট! দুশ্চিন্তার 

কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । (৩) কৃমিজাতীয় প্রাণী 
যেমন হুকওয়ার্ম, আমিবিক আমাশয়, ফাইলেরিয়। 

প্রভৃতি রোগের কারণ। (৪) ফাঙ্গাস (980- 
80৩ )--যাদের ছারা চর্মরোগ হয়। 

এইসব জীবাণু বা জীবপরমাণুগুলি কিভাবে 

শরীরে ঢোকে,তা জান। থাকলে এ-বিষয়ে খানিকটা 

সাবধানতা নেওয়া যায়। প্রতিষেধক টিকা নিলে, 

অথব৷ বিশ্তদ্ধ পানীয় জল খেলে ( যেমন জগ্তিস 

রোগের ক্ষেত্রে) অনেকট। কাজ হয়। কিন্ত 

বাস্তবক্ষেত্রে নব কারণের নিবারণ কি সম্ভব? 

(খ) পুষ্টির অভাবজনিত রোগ । উপযুক্ত 

শ্রেণীর ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণ মতো৷ খেলে 

এবং শরীরে ভিটামিন ব। প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ 

গেলে রিকেট প্রভৃতি রোগ হয় না। 

(গ) হুজম কার্ষের বৈকল্যজনিত এবং চবি- 

জাতীয় খাচ্চের প্রাচুর্ধে রক্তনালীর দেওয়ালে 

পরিবর্তনের ফলে স্বৎপিণ্ডে বা মস্তিষ্কে রক্তচলাচল 

ব্যাহত হয়ে “স্ট্রোক” হতে পারে । 

(ঘ) নলপথবিহীন গ্রস্থিগুলির (1806০9০911189 

81879) বৈকল্যের ফলে ডায়াবেটিস, গয়টার, 

রক্তচাপের প্রাবল্য প্রভৃতি অসুখ হতে পারে। 

(ঙ) আযালার্জি (41198 ) বা শরীরের 

অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া । একই দ্রব্যে আবার 
সকলের আযালাজি হয় না। 

(5) মাতা ও পিতার পূর্বপুরুষ হতে প্রাণ্ড 

জন্মগত রোগ--ঠাঁপানি, কয়েক ধরনের রক্তান্পতা 

স্বৎপিগ্ডের বৈকল্য প্রভৃতি । 

ছে) বার্ধকাজনিত- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 



পৌষ, ১৩৯২] 

বার্ধক্য কোন রোগ নয়। তবে অনেক সময় 

বার্ধকোর সঙ্গী হয়ে আসে চোখে ছানিপড়া 

প্রভৃতি কয়েকটি রোগ । 

(জ) অসাংঘাতিক (86018) ) টিউমার ও 

মারাত্মক (7/191180901) ক্যান্সার-_-এদের 

কারণ আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে ন! জানার জন্য, 

“বেশি ধূমপান খারাপ” প্রভৃতি উপদেশ ছাড়া 
রোগীর দোষ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনার প্রশ্নই 

উঠে না। 

(ঝ) ওষুধজনিত বা চিকিৎসকজনিত 

(800%601০) রোগ-_বিষয়াটির গুরুত্ব দিন দিন 

নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে বলে, এখানে 

কিছুটা আলোচন! কর! দরকার । ওষুধের এক- 

মাত্র কাজ হল রোগের বা রোগকষ্টের নিবারণ । 

কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, ওষুধমাত্রেরই শরীরে 
কিছু না কিছু কুফল আছে, তবে মাত্রায় কম 

বেশি। বিপদ তখনই হয়, যখন এই কুফল 

মারাত্মক ধরনের হয়। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, 

কুফল জেনেও এদেব প্রয়োগ কর] হয় কেন ? হয়, 

অধিক অপকারী রোগের ধ্বংসের জন্য । অধিকাংশ 

ক্ষেত্রে এই কুফল চিকিৎসকের জানা $ যেমন ধর! 

যাক টাইফয়েড রোগে ক্লোরাম্ফেনিকল (যার 

একটি কোম্পানির ওষুধের নাম 'ক্লোরো- 
মাইসেটিন? ) ওষুধের প্রয়োগ, যার ফলে কচিৎ 

সাংঘাতিক ধরনের রক্তাল্পত। হতে পারে; অথবা 

বসন্ত বা জলাতঙ্ক রোগে টিকার প্রয়োগ যার 

ভ্বারা খুব অল্পসংখ্যক রোগীর মারাত্মক ধরনের 

মন্তিফ্ধের প্রদাহ (60061091115) হওয়ার 

সম্ভাবনা । তবুও এইসব ওষুধের ব্যবহার চালু 

আছে। অবশ্ত একথা স্বীকার্ধ যে, সকল ক্ষেন্রে, 

বিশেষতঃ নতুন আবিষ্কৃত ওষুধের ক্ষেত্রে সব- 

রকমের কুফল চিকিৎসকের জানা সম্ভব নয়। 

আবার বিজ্ঞাপনের আতিশয্যে যে চিকিৎনকের 

মনে কিছুট। বিভ্রাপ্তির স্থতি হতে পারে না, সে 

যে-সব রোগ রোগীর দোষে নর ৮২৭ 

কথাও জোর করে বলা যায়না। তবে মনে 

রাখা দরকার যে, আমর] জীবনে যে-কোন কাজ 

করতে যাই না কেন, সবকিছুর মধ্যেই বিপদের 
সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে (4019138 ৪1৩ ৪100108 
00০ 5০69 ০1 1166, )। দীর্ঘমেয়াদী বিপদের 

আশঙ্ক! (যেমন কোন ওষুধের ব্যবহারের ফলে 

কয়েক বর পরে শরীরে ক্যান্সারের সৃষ্টি হতে 

পারে কি না) বিবেচন! করতে গিয়ে উন্নত দেশ- 

গুলিতে অনেক সময় নব আবিষ্কৃত ওষুধ চালু হতে 
বু বখসর অপেক্ষা করতে হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে 

কোন কোন ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি দ্বারা 
ভিন্ন নামে অনুন্নত দেশে সেই সব ওষুধ চালু 
করার চেষ্টার কথাও শুনা যায়। তাছাড়া 

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কি সব সময়, সব মীমাংসার 

নিষ্পত্তি হয়? কারণ ল্যাবরেটরিতে জন্তদেছে 

পরীক্ষার ফলাফল মানুষের শরীরে সমভাবে 

প্রযোজ্য না হতেও পারে ! ওষুধজনিত অসুখ 

সম্বদ্ধে আর-একটি বিপদের কথা আনছি না; 

দেটি হল--কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে আপাত- 

নিরাপদ ওষুধেও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হুওয়া, 

যার কগ! অন্ত স্ব্রে আগে বল! হয়েছে । পেনি- 

সিলিন ইন্জেক্সন নিয়ে মৃতু হওয়ার কথা 
অনেকের অজান। নয় । 

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়- 

মান হয় যে, আমাদের অস্থখবিস্খের অধিকাংশ, 

প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দোষ বা অবহেলার জন্য 

নয়। অবশ্য সহজবোধ্য কারণেই পূর্বজন্মকূত 

অপরাধ ব৷ প্রারন্ধের কথা ( বিশেষতঃ মাতা ও 

পিতার পূর্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত অন্থখের ব্যাপারে ) 
এখানে আন! হচ্ছে না । তবে এটাঠিক যে, 

অন্থখের স্য্টি মন্বদ্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের 

ফলে এবং সমষ্টিগত, সামাজিক ও সরকারি 

চেষ্টায় বেশ কয়েকটি অস্থথকে বাধা দেওয়া 
সম্ভব। 



স্বাধীনতা 

সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতা চায় । বনু বুকের রক্ত 

ঝরিয়ে, আন্দোলন করেই পরাধীনতার শৃঙ্খল 

থেকে দেশের স্বাধীনতা এসেছে । ভৌগোলিক 

সীমার মধ্যে বর্তমানে আমরা স্বাধীন। কিন্ত 

আমর] ব্যক্তি স্বাধীনতা কি পেয়েছি? সারা 

পৃথিবীর কোথাও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কি কিছু 

আছে? জোর দিয়ে কি বলতে পারি আমর! 

ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন? পারি না। কারণ 

সামাজিক নান। প্রথা, মানসিক নান! চিস্তা-ভাবন। 

আমাদের স্বাধীনতা খর্ব করছে দিবারাত্র। 
আমর চাইছি সমস্ত বাধা-নিষেধের গণ্ডভী পেরিয়ে 

যেতে, কিন্ত পারছি না'। কোথায় যেন আষ্টেপৃষ্টে 
আমাদের বেঁধে রেখেছে। তবু আমরা সর্বদা 

স্বাধীনতা চাই। কারণ স্বাধীনতা যে আমাদের 

স্বভাবজাত। 

নারী চাইছে পুরুষের নির্যাতন থেকে বেরিয়ে 

এসে স্বাধীনভাবে সুখময় জীবনযাপন করতে । 
পুরুষ চাইছে নারীকে নিজের অধীনে রাখতে । 

নারী চাইছে পুরুষের সমকক্ষ হতে-_-পোশাকে- 

পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে, শিক্ষায়-দীক্ষায়। উভয়ের 

মধ্যে চলছে জোর প্রতিযৌগিতা । এই প্রতি- 

যোগিতায় জয়ী হওয়া কি স্বাধীনতা ? 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, অফিদ-কাছারিতে, হাস- 
পাতালে, ডাক-তার বিভাগে, কলকারখানা 

প্রভৃতি পর্বত্র দাবি আদায়ের হুমকি । আমরা 

স্বাধীন দেশের নাগরিক--অধিকার আছে 

আমাদের ভ্ভায্য দাবি আদায় করার! দাবি 

আদায় করতে গিয়ে যদি জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়, 

ধ্বংস হয়--তা হবে! জাতীয় সম্প? নষ্ট করে 
দাবি আদায়ের অপচেষ্টাকে কি স্বাধীনতা বলে ? 

আমরা স্বাধীন ! রাস্তা জুড়ে পথযাত্রা' করব | 
তাতে অন্ত পথযাত্রীদের কারুর অস্থবিধা হতে 
পারে তা আমাদের দেখার দরকার নেই। আমরা 
যেটা চাইছি তা স্বাধীনভাবে করতে পারছি 
কিনা সেটাই কেবলমাত্র আমর! দেখব । অপরের 
যাত্রাকে ব্যাহত করে যাওয়াটাই কি স্বাধীনতা ? 

পূজার নামে বাহ্যাড়ত্বর করে লোককে 
দেখাব। এই আড়ম্বরের পূজা করতে আমাদের 
প্রচুর টাকার প্রয়োজন। খরচ করার এত টাকা 
আমাদের নেই। এই টাকা টাদা হিসাবে জন- 
সাধারণের কাছ থেকে আমরা আদায় করব। যে 
গহজে না দেবে তাকে ভিটামাটি চাটি করে ছেড়ে 
দেব। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে যে একটি কথা বলবে তাকে প্রয়োজন- 
বোধে ছুনিয়৷ থেকে সরিয়ে দিতেও আমর! দ্বিধা 
করব না। অতএব আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় 
ইস্তক্ষেপ করো না! করলে কাউকে ছেড়ে কথা 
বলৰ না। এতে তোমাদের স্বাধীনতা ক্ুপ্ন হবে 
কিনা তা তোমরা ভাব গে। তোমাদের স্বাধীনতা 
আমরা দেখতে যাৰ না। তোমাদের বাড়ির 
বারান্দা আছে, আমর! দল বেঁধে তাস-কেরাম 
খেলব ! তোমর1 কিছু বলতে পারবে না! বললে 
ঠেডাব। তোমরা বাড়ি করেছ, বেশ করেছ-_ 
শুধু তোমরা একা! এক! ভোগ করবে কেম? 
তোমাদের তো এত স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়! 
অতএব জোর করে তোমাদের বারান্দা আমর' 



পৌষ, ১৩৯২ ] 

ব্যবহার করব। আমর] স্বাধীন! আমাদের 

যা খুশি তাই করতে পারি! অপরের উপর 

অত্যাচার করার নাম কি স্বাধীনত। ? 

আমর] হাইড্রোজেন বোম! বানাব | নিউ- 
ক্রিয়ার বোমা বানাব । আরও কত কি মারাজ্মক 

বোমা বানাব। নক্ষত্রলোকে যুদ্ধ করব। আমরা 

শক্তিমান! আমাদের প্রাণে যা ইচ্ছ। তাই 

করব! এতে যর্দি জগৎ ধ্বংস হয় হোকনা! 

তাতে আমাদের কী ! আমরা স্বাধীন ! আমাদের 

স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করো না। যদি কর__ 

তোমাদের দেশকে এক বোমায় নিমেষের মধ্ো 

উড়িয়ে দেব। নিজের খেয়ালখুশি মতো! মারণাস্ত্র 
প্রস্তুত করে অপরকে মেরে ফেলার নাম কি 

স্বাধীনত।? 

সর্বত্র স্বাধীন ইচ্ছার জাহির। আমাদের এই 

স্বাধীনত! অন্যের উপর নির্ভরশীন। একটু তলিয়ে 
চিন্তাভাবনা করে দেখলে বেশ বোঝা যায়, যে- 

স্বাধীনতা অন্যের উপর নির্ভরশীল তাকে স্বাধীনতা 

বলে না। তাকে ক্রীতদাস বলে। সত্যিই 

আমরা ক্রীতদাস । জন্মলগ্নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 

প্রকৃতির ক্রীতদাস। প্রকৃতির অঙ্গুলি হেলনে 
আমরা উঠছি বসছি। প্রকৃতি বলছে--এই সুন্দর 

পৃথিবী তুমি ভোগ কর। তোমার যতগুলি 

ইঞ্জ্িয় আছে ত| দিয়ে খুব করে উপভোগ কর । 

আমিও হুবোধ বালকের মতো মনের আনন্দে 

ভোগ করতে লেগে গেলাম। আবার পরক্ষণে 

বনল--তোমার সামনে ভোগ্যবস্ত সব আছে, 

তুমি ভোগ করতে পারবে না। ওইপব দেখ আর 

দুঃখ কর। আমিও প্রকৃতির কথামতে। মুখ- 

গোষড়া করে লোলুপ দৃষ্টিতে মনোরম বন্তগুলি 

দেখছি, আর না-পাওয়ার ছুঃখে হা-ুতাশ করছি। 

প্রকৃতি বলল--তোমার অতি প্রি্ন সন্তানকে 

তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিলাম, তুমি এখন 

বসে বসে খুব কাদ। আমিও পুত্রশোকের ছুঃখ- 

পথ ও পথ্থিক ৮২৪৯ 

যন্ত্রণায় কাদতে লাগলায়। প্রকৃতির ক্রীতদাস 
আমরা । আমাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছ৷ বলে 

কিছু নেই। প্রকৃতি আমাদের পিছনে উন্দ্রিয়- 

গুলিকে লেলিয়ে দিয়েছে । ইন্দ্রিয়গুলি সদাসর্বদা 

আমাদের তাড়িত করছে। বুঝতেই দিচ্ছে ন 

যে, ভালমন্দ যা কিছু করছি সবই এ ইন্ড্রিয়ের 
তাড়নায়। আসলে আমরা ইন্দ্রিয়ের দান। আর 

আমরা মনে মনে ভাবছি আমর] স্বাধীন ! 

কামনা, বালন।। লোভ, মোহ, ক্রোধ, দত্ত) 

দর্প, অস্গুয়া, ইচ্ছা, মাথ্নর্ধ প্রভৃতি আমাদের মধ্যে 

গিজগিজ করছে । তাদের দ্বারাই মদাপর্বদা 

চালিত হচ্ছি। তার! যেদিকে মামাদের চালিত 

করছে পের্দিকে আমর। ধাবিত হচ্ছি । নিজেদের 

ইচ্ছায় এক পা-ও অগ্রপর হতে পারছি না। 
তাদের হাতেই আমর] বন্দী । ওইগুলি আমাদের 

হাতে-পায়ে শৃঙ্খন দিয়ে বন্দী করে রেখেছে। 

বিবেকচুড়ামণির একটি ক্পোকে আছে : 

শব্খাদিতিঃ পঞ্চভিরেৰ পঞ্চ 

পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বন্ধাঃ | 

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতক্গ-মীন-ভৃঙ্গ। 

নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্। 

_-কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভূক্ষ-_-এই পাঁচ 

প্রাণী শব্দম্পর্শ-রূপ-এস-গন্ধ এই পাচগুণের মধো 

নিজ নিজ বিশেষ প্রিয় কোন একগুণে আসক্ত 

হয়ে মৃত্যুহুখে পতিত হয়। পাঁচগ্তণেরই বশীভূত 

মান্গষের তাহলে কী দুর্দশাই না হতে পারে ?, 

কুরঙ্গ (হরিণ) ধরার জন্য ব্যাধ বাশি 
বাজায়। বাশির মিষ্রি স্থরে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ 

ব্যাধের কাছে আসে ও তার পাতা ফাদে পড়ে 

এবং শেষে প্রাণ হারায় । মাতঙ্গ (হাতি) ধরতে 

লোকে কাঠ দিয়ে ঘিরে মজবুত একট৷ জায়গা 
তৈরি করে। তাকে খেদা বলে। ওই খেদার 

প্রবেশ পথে একটি শিক্ষিত হস্তিনীকে রেখে দেয় । 

বন্ত হাতি ওই জায়গার কাছে এলে হস্তিনী তার 
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শুড়ে শুড় জড়িয়ে স্পর্শ স্থথ দেয়। ওই স্থখের 

লোভে হস্তিনীর সঙ্গে হাতি ধীরে ধীরে খেদার 

মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে 

প্রবেশ পথ বদ্ধ করে দেওয়া হয়। এইভাবে বন্য 

হাতি ধর] পড়ে। পতঙ্গ (পোক।) আগুনের 

রূপে মুগ্ধ হয়ে তাতে ঝাপিয়ে পড়ে প্রাণ হারায় । 

মীন (মাছ) বড়শিতে গীথ! চারের আম্বাদের 
লোভে বড়শি গিলে প্রাণ দেয়। ভূক (ভ্রমর ) 

পল্সের মধুর গন্ধে আকুষ্ট হয়ে তা আর ছাড়তে 
চায় না। শেষে সন্ধ্যাবেলায় পদ্ম মুদ্রিত হলে 

তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সে প্রাণ হারায় । একটি 

ইস্জিয়ের বশীভূত হুলে যদি প্রাণীর এই অবস্থা 

হয়, তাহলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের বশীভূত মান্থষের কি 

দুরবস্থা! ! মানুষের দুর্গতির আর শেষ নেই। 

তবু মানুষ বলতে ছাড়ে না__আমরা স্বাধীন, 

ইচ্ছামতো সব করছি! এই ইচ্ছ। প্রতিহত 

হলে আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেললাম বলে 

উচ্চৈঃম্বরে চিৎকার করি। কামনা-বাসনা-লোভ- 

মোহ প্রভৃতি আমাদের দিবারাত্র তাড়িয়ে 

বেড়াচ্ছে । তাদের হাতে বন্দী। তাদের ইচ্ছায় 

সবকিছু করছি। আর বলছি কিনা আমরা 

স্বাধীন! প্রতারণ। আর কাকে বলে! 

স্বাধীনত। লাভ করতে হলে আমাদের 

ইন্জ্িয়ের পারে যেতে হবে। বশীভূত করতে 

হবে ইন্জরিয়কে-_ভূত্য করে রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়- 

কে জয় করতে পারলেই প্রকৃতিকে জয় করা 

যায়। তখনই প্ররুতির উপর প্রতুত্ব করা যায়। 

যতদিন প্ররুতির রাজ্যে আমরা থাকব ততদিন 

আমাদের কোন স্বাধীনতা-টাধীনতা৷ নেই। 

প্রকৃতির রাজ্যের বাইরে যেতে হলে 

আমাদের মনকে নাশ করতে হবে। কারণ এই 
মনটি যত গণ্ডগোল বাধায় । যত পময় মন থাকবে 

তত সময় কামনা-বাসনা প্রভৃতির হাত থেকে 

আমাদের নিষ্কৃতি নেই। মনই ওই সবের আশরয়- 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--১২শ সংখ্যা 

স্থল । মনের নংযোগেই ইন্দরিয়গুলি সক্রিয় হয়ে 
ওঠে । বলবান হয়ে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। 

তাই স্বাধীনতা লাভ করতে হলে মনকে আমাদের 

বশীভূত করতেই হবে। নচেৎ স্বাধীনতা স্বাধীনতা 
বলে চিৎকারই শুধু সার হবে। .. চিরদিনই 
ইন্্িয়ের দাসত্ব করে আমাদের কাটাতে হবে। 

তার ইচ্ছাই বলবতী হবে। আমাদের ইচ্ছার 

কোন মূল্য থাকবে না। 

যোৌগৰাসিষ্টসারে আছে : 'মনই জগৎ হি 
করে, মনই পুরুষ, মনের ভাব অনুযায়ী যা কর! 
হয়, সেরকমই হয়ে থাকে; (কামাতুর হয়ে) 
যে-শরীর দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, সেই শরীপ্ন 
দ্বারাই ( অপত্যন্সেহবশে ) নিজের শিশু কন্যাকেও 
আলিঙ্গন করে থাকে ।” বাহ্যদৃষ্টিতে ক্রিয়া এক- 
রকম হলেও মানদিকভাবের ভেদবশতঃ তা৷ ভিন্ন 
হয়ে থাকে । অতএব মনের ভাবই প্রধান। 
মনই মানুষের বন্ধনের কাদ্রণ। মানুষকে 

সত্যিকারের স্বাধীনতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত 
করে থাকে । অমৃতবিন্দু উপমিষদ্দে আছে : 

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বদ্ধায় বিষয়াসক্ং মুক্তৈ নিবিষমং স্বৃতম্ ॥ 

_-মিনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। 
বিষয়াসক্ত মন বন্ধন ও নিধিষয় মন মোক্ষের 
কারণ হয়ে থাকে । 

বানামুক্ত হয়ে মন নির্ল হলে তবেই 
সত্যিকারের স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করা 
যায়। নির্ষল মন করতে হলে ধর্মের অন্ুশাসনের 
মধ্য দিয়ে আসতেই হবে। যে-কোন ধর্মাবলম্বী 
আমর। হই না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। 
প্রত্যেক ধর্মেই মনশিগ্রহের জন্য বিশেষ প্রণালী 
আছে, তা অন্ুদরণ করলে মন শুদ্ধ হয়। এই 

শুদ্ধ মনের দ্বারাই আমরা প্রকৃতির কামনা-বাসনা- 
লোভ-মোহ প্রভৃতির বন্ধন থেকে যুক্ত হব। 
প্রকৃতির উপর স্বাধীনভাবে প্রতৃত্ব করতে পারব। 
পরিশ্রম করে এই স্বাধীনত। অর্জন করতে পারলে 
জগৎ থেকে সমস্ত হানাহানি চলে যাবে। কেউ 
কারুর উপর আর অত্যাচার করবে না 

ংসারিক সমস্ত ছুঃংখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। হিন্দু 
শাস্ত্রে এই ম্বাধীনত। লাভকেই মোক্ষনাভ বলে 
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। ৪ চণ্তী_শ্রীষন্ত গণ্চানন তক'রক্স সম্পাদিত। 
প্রকাশক : খাদ্ধ-ইশ্ডিয়া, &৮ বেনিয়াটোলা লেন, 
কাঁলকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা ৩৯৯ ; মল: ৪০ টাকা । 

আমাদের বঙ্গদেশে শ্রীশ্রুচণ্তীর একটি বিশেষ 
স্থান আছে। ভারতের অন্যান্য প্রাস্তেও এটি 

দুর্গাপ্তশতী বা শুধু ছূর্গা নামে সমাদৃত । প্রীশরীদর্গা- 
পূজার সময়ে বিশেষ করিয়া ইহার পাঠ সর্বত্র 

প্রচলিত। শাস্তি্ব্তযয়নাদিতেও বহু ব্যবহৃত। 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ইহার 

নামও উচ্চারিত হইয়া থাকে, সেই হিসাবে গীতা- 
চত্তী যেন বাঙালী হিন্দুর প্রাণম্বরূপ । 

ছুঃখের বিষয়, শ্ীত্রুচণ্ডী আমাদের দেশে 

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠের মধ্যেই নিবদ্ধ ও 

নিঃশেধিত। ইহার অর্থ অন্ধাবনের প্রয়াস 

বিশেষ লক্ষিত হয় না। অথচ প্রাচীন কাল 

হইতে অনেক সংস্কৃত টাকাকার ইহার উপর টীকা 

রচনা করিয়।৷ গিয়াছেন এবং ইহার অন্তনিহিত 
অর্থের উপর আলোকপাত করিয়াছেন । এইরূপ 

একটি প্রসিদ্ধ গীকাকার ছিলেন গোপাল চক্রবর্তী 

এবং এফুগেও ভট্টপল্লীর বিশিষ্ট পণ্তিতপ্রবর নানা 

দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্ধবর শ্বনামধন্য পণ্ডিত পঞ্চানন 

তর্করত্ব “দেবীভাস্ত” এই নামে সংস্কৃতে ইহার একটি 

বিস্তৃত টীকা রচন| করিয়াছিলেন এবং তাহার 

বিশদ বঙ্গানবাদও সকলের বোধগম্য করিবার 

জন্য সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্বে ইহার 
ছুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষটি ১৩৩৩ 

বঙ্গাকে। দীর্ঘ গ্রায় ষাট বৎসর পরে এই তৃতীয় 

সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। ইহার সম্পাদন 
করিয়াছেন স্বর্গত তর্করতবু মহাশয়ের সথযোগ্য পু, 

পুস্তক সমালোচনা 

পণ্ডিত ডক্টর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, যিনি নবতিবর্ষ 

অতিক্রম করিয়াও নিরবচ্ছিন্ন সা'রম্বত সাধনায় 

এখনও নিরত। পিতার জীবদ্দশাতেও তিনি 

তাঁহার অসম্পূর্ণ বঙ্গান্থবাদের অষ্টম অধ্যায় হইতে 
ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যস্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
তাই এক হিসাবে ইহা সমান যশম্বী পিতা-পুত্রের 
যুগ্মম্পাদনার ফল। | 

আলোচ্য সংস্করণটিতে ন্যায়তীর্ঘথ মহাশয়ের 
একটি মৃল্যবান্ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে, 
যাহাতে তিনি শাক্তদর্শন যে অন্যান্য দর্শশ- 

প্রস্থানের মতো একটি বিশিষ্ট প্রাচীন দর্শন, তাহ। 

প্রতিপাদদন করিয়াছেন এবং সেই দর্শনকে 

অবলম্বন করিয়া! তাহার পিতৃদেব যে শক্কিভাত্ 

রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিণ্ত বিবরণ 

দিয়া তাহার মধ্যেই যে সমস্ত দর্শনের সমন্বয় 

নিহিত রহিয়াছে, তাহ। প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন । 
শ্রীচণ্তীতে এই শক্তিবাদই উদ্ঘাটিত ও 

প্রতিপাদিত। 

গোপাল চক্রবতাঁকৃত “তত্বপ্রকা শিকা” এবং 

পঞ্চানন তর্কবত্বকৃত “দেবীভাস্ত”, এই দুইটি টাকা 
এবং শেষেরটির বঙ্গাগবাদ এই সংস্করণে যুক্ত 

হওয়ায় শ্রীত্রীচণ্ডীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ আমরা 
এতদিন পরে পুনরায় লাভ করিলাম। প্রারস্ে 
অর্গলাস্ততি, দেবীকীলক, দেবীকবচ এবং দেবী- 

স্ক্তেরও সংস্কৃত টাক। এবং শেষেরটির সায়ণভাস্ত 
সংযোজিত হওয়ায় এগুলিরও তাৎপর্য উপলব্ধিতে 

বিশেষ সহায়ক হইবে। তবে বাত্রিস্থক্তটি মনে 
হয় অনবধানবশতঃ এখাঁনে সংযোজিত হয় নাই। 

সব শেষে শ্লৌকগুলিরও অকারাদিবর্ণক্রমে একটি 
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সুচী সংযোজিত হইলে সর্বাঙ্গসুম্দর হইত। 
চতুর্থ অধ্যায়ে স্ুপ্রসিদ্ধ শক্রাদিস্ততির ব্যাখ্যার 

প্রারস্তে দ্বিতীয় শ্লোকে বড় হ্বন্দর বল! হইয়াছে £ 
“অদ্বিকা-_-মম্বা জননী । মা বলিয়াই দেবতার! 
তুমি বলিয়াছেন। মহিমার প্রভাবে ছু'একবার 

“আপনি” বলিলেও তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া আবার 

“তুমি” তোমাকে" বলিয়াছেন । এই স্বাতৃভাবে 
সাধকের হৃদয় উন্মুক্ত, 'মসন্কৃচিত।” এই একান্ত 

আপন মাতৃগ্বরূপকেই শ্রীরামকষ্ণ এবুগে কলের 

জন্য প্রকট করিয়া গিয়াছেন। শ্রীন্রীচণ্তীর (এই 

সংস্করণ ধৈর্যের সহিত পাঠ করিয়া মায়ের সহিত 

অন্তরঙ্গ পরিচয় সকলে লাভ করিবেন, ইহাই এই 
গ্রন্থের বিশিষ্ট মহিম| ও সার্থকতা । সকলে ইহার 
সহুপযোগ করিবেন, ভরমা করি । 

_-ডর্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ব%মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভতপূুব্ 

প্রধান অধ্যাপক । 

সমাজ ও সাহিত্যচিষ্ঠায় বিবেকানন্দ 
ও নিবে দিতা-_নাঁলনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক ৪ 
মপ্ডল বক হাউস, ৭৮1৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, 

কাঁলকাতা-৯। পৃঃ ২+১৬০; মূল্য £ ২০০০ টাকা। 

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম 

গ্রন্থ ্ররামকৃষ। ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ | এই গ্রন্থে তার 

মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেই 

থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্ন-অন্ুরাগীদের কাছে 

তিনি একজন একনিষ্ঠ রামকঞ্জ-বিবেকানন্দ 

গবেষক হিপাবে পরিচিত। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 

আমাদের আলোচ্য বিষয় । 

বিগত ১৯৮৩ শ্রীষ্টাৰে দুদিন লেখক কলিকাত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবেদিতা ম্মারক বন্তৃত। গোল- 

পার্ক (কলিকাত। ) “রামরুষণ মিশন ইন্প্টিট্যুট অব 
কালচারে? দিয়েছিলেন । ছুদদিনের বিষয়বস্ত ছিল 

--(১) নিবেদিতার সাহিত্যচেতনা এবং (২) 

নিবেদিতা ও বাংলা মাহিত্য। ৯৯৮৪-তে তিনি 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 

মণীন্রমোহন ও বাসস্তী ভৌমিক ছুটি বক্তৃতা 
দেন। বক্তৃতার বিষয়--(১) হ্বামী বিবেকা- 

নন্দের ধর্মচিন্তা এবং (২) স্বামী বিবেকানন্দের 

সমাজচিস্তা । এই চারটি বক্তৃতার পরিমাজিত 
রূপ হুল যথাক্রমে নিবেদদিতার পাহিত্য ও শিল্প- 

চিন্তা, নিবেদিত! ও বাংল! সাহিত্য, বিবেকানন্দের 

ধর্মচিন্তা এবং স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্ত। | 

এই গ্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি 
প্রকাশিত। চাঁরটি প্রবন্ধই মননে ও নানা তথ্যে 

সমৃদ্ধ । এগুলি পাঠ করলে প্রতিছছ্রে লেখকের 

শ্রমপরায়ণত1 ও একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
“নিবেদিতার সাহিত্য ও শিল্পচিস্তা” প্রবন্ধে 

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন : নিবেদিতা 

ছোটবেলার নাম মার্গারেট, পেসময় থেকেই 

তিনি সাহিত্যের প্রতি অন্্রক্ত হয়ে কিভাবে 

ধীরে ধীরে সত্যিকারের সাহিত্যপ্রেমিকায় 

রূপান্তরিত হয়েছিলেন ; তাঁর লেখার "স্টাইল, 

বাকি; তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তু 

মংক্ষেপকরণ,কিভাবে তিনি এটি আয়ত্ত 

করেন) তিনি কিকি ছন্সনামে লিখতেন 'তার ও 

পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে । 

পরবর্তী কালে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ 

থেকে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির 

জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানলাভের পর 

তিনি ভারতীয় নবজজাগরণের অগ্রদূতের ভূমিকায় 

নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । ভারতীয় শিল্পের 

পুনরুজ্জীবনে তার অপরিসীম দ্রানের কথা তৎ- 

কালীন খ্যাতনামা শিল্পীরা মুক্তকণে স্বীকার করে 
গেছেন। নিবেদিতা ছিলেন তাদের অন্প্রেরণার 

উতৎ্ন। তার মৃত্যুতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন্দ- 
লাল বন্থ, অনিতকুমার হালদার, প্রিরনাথ সিংহ, 
বরেক্্রনাথ নিয়োগী, প্রমোদ চট্টোপাধায় প্রভৃতি 

শিল্পীদের রচনায় নিবেদিতার প্রতি কী অপরিশীম 

শ্রন্ধ! প্রকাশ পেয়েছে! তাঁকে হারিয়ে শিল্পীর] 
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সত্যিকারের একজন ভারতীয় শিল্পের মঙ্গলা- 
কাজ্ষীকে হারিয়েছিলেন । নন্দলাল বন্থুর ভাষায়, 
“ভার (নিবেদিতার ) কাছে আমরা এত উৎসাহ 
পেয়েছি যে, বলবার নয়। তিনি যে আমাদের 
কি ছিলেন, আমর! প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম 

কিন্তু প্রকাশ করা কঠিন। তীর মৃত্যুর পর 
আমরা সত্যিই অনুভব করেছিলুম একজন যথার্থ 

মঙ্গলাকাজ্ষীকে আমরা হারিয়েছি ।” 

নিবেদিতা সংস্কৃত শাস্তগ্রন্থ থেকে ইংরেজীতে 
অন্নবাদ করে বিদেশে ভারতের গৌরবের কথা 
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন । শুধু ঘোষণা করে 
তিনি ক্ষান্ত হননি, বিদেশে যাতে ভারতীয় 

সংস্কৃতির পরিচিতি ও সমৃদ্ধি হয় তার জন্য সক্রিয়- 

ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। জনজীবনের উপর 

গ্রন্থ লিখে ভারতীয় সমাজকে বিশ্বের কাছে 

মর্যাদার সঙ্গে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি 
র্রীচণ্ডী, বৈরাগ্যশতকম্ প্রভৃতি শাস্তগ্রস্থ থেকে 
অনেক শ্লোক অন্থবাদ করেছিলেন । 

'নিবেদিতা ও বাংলা সাহিত্য” প্রবন্ধে 

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, একজন 

বিদেশিনী কি উদ্দেশ্যে বাংলা শিখে বাংলা- 

সাহিত্যের মাধুর্য রস অনুসন্ধান করে তা বিদেশে 

ছড়িয়ে দিয়েছেন । কোন জাতির সম্বন্ধে পুঙ্খান্থু 

পুঙ্থভাবে জানতে হলে সে-জাতির ভাষা অবস্থাই 

শিক্ষণীয় । ভাষা না জানলে কোন জাতির 

বৈশিষ্ট্য ভাল করে অনুধাবন কর] যায় না। তাই 
নিবেদিতা সংস্কত ও বাংলাভাষা মোটামুটি ভাল 

করে শিখেছিলেন। বাংলা গান ও সংস্কৃত পড়ে 

বা শুনে তিনি অর্থ বুঝতে পারতেন। হ্বামীজী 

বাংল। সাহিত্য নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে আলোচন৷ 

করতেন । শ্বামীজী জানতেন, তাঁর মধ্যে সাহিত্যের 
মাধুর্য উপভোগ করার সেই প্রতিভা আছে। 

নিবেদিতা বেশ কিছু বাংল! নাটক ও কাবাগ্রস্থ 

ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। গিরিশচন্ত 

পুস্তকসমালোচনা ৮৩৩ 

ঘোষের “বিষমঙ্গল” প্রভৃতি নাটক তিনি অনুবাদ. 

করেছিলেন । বিশ্বের দরবারে যাতে বাংলা- 

ভাষার গৌরববৃদ্ধি পায় তার জন্ত তিনি নি:স্বার্থ- 
ভাবে প্রচণ্ড খাটতেন। ভারতের প্রতিটি জিনিস 

ছিল তাঁর কাছে অতি প্ররিয়। বিশেষ করে 
বাংলাভাষা । বাংলার ছড়া এবং পক্লীগাথথার 

গ্রাম্যস্থরের মধ্যে তিনি অনুভব করতেন কত না 

উচ্চভাব। দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির স্ৃতিচারণায় 

সে-সব ধরা আছে। 

একদা নিবেদিতা মিস্ ম্বাকৃলাউডকে একটি 

চিঠিতে লিখেছিলেন : “তিনি (স্বামীজী ) চেয়ে- 
ছিলেন আমার সমগ্র অন্তর, মণ্তিষ্ক ও সত্তাকে 

তার কাজে ব্যবহার করতে ।” স্বামীজীর এই 

ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে নিবেদিতা আক্ষরিক 

অর্থে আমৃত্যু সাধনা করেছিলেন । তীর সমস্ত 

চিন্তা-ভাবনা-কাজকর্ম স্বামীজীর ভারতগঠনের 

কাজে নিয়োজিত হয়েছিল । 

(বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা, প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ। 
এই প্রবন্ধের কিছু কিছু তথ্যে অনবধানতাবশতঃ 

ক্রাটি থেকে গেছে বলে মনে হয়। যেমন-- 

“স্বামীজীর ধর্মচিন্তা পটভূমিকা রচন! করেছিলেন 

শ্রীরামকৃষ্ণ |” (পৃঃ ১) সমালোচকের মনে হয়, 

স্বামীজীর ধর্মচিন্তার পটভূমিকা রচিত হয়েছিল 

ছোটবেল৷ থেকেই । বাড়িতে এবং পরে ব্রাঙ্ধ- 

সমাজের মাধ্যমে । শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে 

তাঁর সেই ধর্মচিন্তা স্থসংস্কৃত হয়ে উদার সর্বজন্ীন- 

তার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল এবং 

পরবতী কালে তিনি তা জগতের কল্যাণে নিযুক্ত 

করেছিলেন। াজযোগের মূল লক্ষা হল আত্ম- 

সংযম... (পৃঃ ৮) এখানে আত্মসংযম বলতে 

মনে হয় মনঃসংষম বোঝাতে চেয়েছেন লেখক । 

রাজযোগের উদ্দেষ্ঠ জীবাত্মার পঙ্গে পরমাত্মার 

মিলন ঘটানো, _আত্মজ্ঞান লাভ করা । মনঃসযম 

আত্মজ্ঞানলাতেপ উপায় মাত্র । এই রকম ছোট- 
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খাট কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে এই প্রবন্ধে । 
আশা করি, পরবতী সংস্করণে সংশোধিত হয়ে 

প্রবন্ধটি সর্বাঙ্গহুন্দর হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিস্তা” প্রবন্ধে 

্বামীজী যে স্ুক্স্স ইতিহাসবোধের ভিত্তিতে 

সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন তা তথ্য সহায়ে লেখক 

আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন । সমাজের 

উৎপত্তি থেকে বর্তমান সমাজের রূপরেখার 

ইতিহাস সবই লেখক বিঙ্সেষণী দৃষ্টি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। রচনাটি খুবই উপভোগ্য 

হয়েছে। 

অন্ন কথায় নিবেদিতার সাহিত্য এবং শিল্প 

প্রতিতা সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করলে পাঠক- 

পাঠিকার। নির্ভরযোগ্য তথ্যনিষ্ঠ উপরি-উক্ত 

প্রবন্ধ ছুটি পড়তে পারেন । 

গ্রস্থের ভাষা সাবলীল ও স্বচ্ছ। প্রকাশ- 

তঙ্গিস্পষ্ট। প্রচ্ছদ মনোরম । গ্রন্থের সুচীপত্র 

নেই। লেখক বোধ হয়, ভূমিকায় চারটি প্রবন্ধের 
নাম উল্লেখ করায় আর পৃথক সুচীপত্র দেওয়ার 

প্রয়োজন বোধ করেননি। মনে হয়, পৃথক্ 

জ্ুচীপঞজ্» থাকলে সাধারণ পাঠক ইচ্ছান্যায়ী 

প্রবন্ধের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখে সহজে পড়তে পারবেন । 

স্বামী চৈতহ্যানন্দ 
শ্রীরামকৃফ মঠ, বাগবাজার | 

নূতন দৃষ্টিভী-_রমাপাত 'িচ্বান। সাহত্য 

ফুটীয়। ভাগবত নিবাস মুসল্লাপুর, পাটনা-৬। 

পত্ঠা ১৪+১৮৯। মূল্য: তিনটাকা। 

_ অবতারণা”র এক অংশে লেখক বলেছেন, 

“পুরাতনের বিরুদ্ধে নিবিচার বিদ্রোহ বিচার- 
হীনতা-প্রস্থত, নৃতনত্বের প্রতি অবজ্ঞ| ও অবহেলা 
যেন একরপ অর্বাচীনতারই প্রকাশতঙ্গী । 

পতা--চিরপুরাতন এবং চিরনৃতন। অতএ 

উদ্বোধন [ ৮৭তম বধ--১২শ সংখ্যা 

পুরাতন এবং নৃতনের গুপসমন্থ় ঘটাইয়। সমগ্র 
মানবজাতির সমবেত, এমন কি একীভূত চেষ্টায় 
এক উজ্জ্লতর ভবিষ্যতের সুচনা করিতে হুইবে।” 
_-পুরাতন আর নৃতনের “গুণসমন্থ” লেখকের 
আদর্শাফ়িত 'নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী” বা 'নবন্দর্শনের 

লেখক পনেরোটি নিবন্ধে এই '“নৃতন' দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে ধর্ম, সবলতা-দুর্বলতা, সুন্দর-অস্ুন্দর, 

পাপ-পুণ্য স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রগতি ইত্যাদি 

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচন। করেছেন । “মস্ত 

বাদ বনাম গণতন্ত্বাদ 'ও সাম্যবাদ” নিবন্ধে 
তিনি মন্ধপ্যত্বকেই সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন 
__ প্রায় প্রত্যেকটি নিবন্ধে মনুপ্তত্বের পূর্ণ আদর্শ 

যে দেবত্ব তাকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন । লেখক 

মূলত আদর্শবাদী। যে আদর্শ তার কাছে 

অঙ্কুল বলে মনে হয়েছে তার প্রশস্তি গেয়েছেন, 

পক্ষান্তরে যা তার অনভিপ্রেত তার নিন্দা 

করেছেন । বিশেষত প্রগতির নামে ন্বেচ্ছাচার, 

একালের রাজনীতির স্বার্থান্ধতার প্রতি বিরূপতা 

তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । প্রাচীন 

আদর্শের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রায় সব কটি 

নিবদ্ধেই পাওয়া যায়, তুলনায় অধুনাতনের 
সমালোচনাই বেশি। তবে কোন কোন 
একালীন ভাবধারার প্রশংসাও করেছেন--কার্ল 

মার্সের মতবাদের সমর্থন বিশেষভাবে উল্লেখ 

করতে হয়। লেখকের দৃষ্টিতঙ্গীতে যথার্থ 

নৃতনত্ব আছে কিনা বিতর্কের বিষয়, তবে 
আদর্শবাদ্দী ভাবুকের লেখ! এই গ্রন্থটি চিন্তা শীল 

পাঠককে আকৃষ্ট করবে, সন্দেহ নেই। 

কাগজের মলাটটি সাদামাটা হলেও মূল 
গ্রন্থের যুদ্রণ-পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য । 

--ডন্র তারকনাথ ঘোষ 
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0, রামরুষ্ মঠ ও 
৫ ৯, রা 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
তামিলনাড়ুতে বন্াত্রাণ : মান্রাজ 

রামকৃষ্ণ মঠের মাধ্যমে উত্তর মান্রাজের ব্যাসর্পর্দি 

অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও গৃহহারা ১৩০০ জনের 

অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা কর হয় এবং তাদের 
মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ কর! হয় । এ- 

ছাড়। আমবেদকর ব্রীজে আশ্রয় নিয়েছে, এরকম 

২০০০ জনকে খাবারের প্যাকেট ও ২০০ জন 

রোগীকে ওষুধ দেওয়৷ হয়েছে । বন্যায় বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্যে বাসন-পত্র 

ও নতুন বন্ত্ার্দি বিতরণও করা হয়। 

উড়িস্তাম্স বন্য! ও ঘুর্ণিবাত্যাত্রাণ : 

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের পরিচালনায় 

বালাসোর জেলার ভদ্দ্রক মহকুমায় ১৭টি গ্রামের 

২৩০২টি বন্া-বিধ্বস্ত পরিবারের মধ্যে ৫০টি ধুতি, 
৫০০টি শাড়ি, ২২৮৮টি উলের সোয়েটার এবং 

৩৫৪৫টি পুরানো কাপড় বিতরিত হয়। এরপর 

এখানকার ত্রাণকার্ষের সমাপ্তি ঘোষণা কর! হয়। 

গ্রীলঙ্ক। শরণাধিত্রাণ : মাদ্রাজ ত্যাগ- 
রাজনগর রামকৃষ্ণ ষিশন আশ্রম কর্তৃক তিরুচি ও 

মণ্ডপম্ শিবিরে শ্রীলঙ্কা থেকে আগত শরণার্থীদের 

মধ্যে ৩০০ কেজি গম, ৯০ কেজি মিষ্টি, ৮৫০টি 

পুরানো জামা এবং ১৩৩টি বই বিতরণ কর! হয়। 

এছাড়া পূর্বোক্ত শিবির ছুটি থেকে যথাক্রমে 
৭৩৭৫ জন ও ২৪৪৩০ জনের মধ্যে ঘুধ ও জল- 

খাবার বিতরিত হয়। 
পশ্চিমবলে পুনর্বাসন : ২৪-পরগনায় 

গাইঘাট। থানার মধ্যবর্তা অঞ্চলে ১৯৮৩-র 

ব্রামকুষ্ সিশন সংবাদ 

ঘৃণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঠাকুরনগর বালিকা বিদ্যালয়ের 
গৃহনির্মাণ-কার্ধ অব্যাহত । 

দ্বারোদঘাটন 
গত ২৮ সেপ্টেম্বর নষ্টরামপল্লী বামকষ্ণ মঠের 

নবনিগিত “রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়” ভবনের একতলা 
দ্বারোদঘাটিত হয়েছে । 

চণ্তীগড় আশ্রমের মন্দিরের 

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
গত ২৪ নতেম্বর চণ্ডীগড় রামকৃষখ মিশন 

আশ্রমে প্রস্তাবিত সর্বজনীন শ্রীরামকষ্ণ-মন্দিরের 
শিলান্তাস করেন রামরুষজ মঠ ও রামক্জ মিশনের 

অধ্যক্ষ শ্রাম স্বামী গল্ভীরানন্দজী মহারাজ । এই 

অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী সর্দার সুখজীন্দর 

পিং এবং চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের উপদেষ্টা শ্রী কে, 

ব্যানাজী উপস্থিত ছিলেন। 

জাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র 
নাগপুর রামকৃষ্চ মঠ শহরের পার্খব্তাঁ 

অঞ্চলের পললীবাধীদের স্থচিকিৎসার জন্য গত ২৫ 

অক্টোবর থেকে একটি ভ্রামামাণ চিকিৎসাকেন্ত্র 

খোলেন । 

উদ্বোধন-সংবাদ 
সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : নন্ধ্যারতির 

পর 'শারদানন্দ হলে" স্বামী নির্জরানন্দ প্রত্যেক 

সোমবার শ্রশ্ররামকঞ্ণচকথামৃত, স্বামী বিকাশ।- 

নন্দ প্রত্যেক বুহম্পতিবার শ্রীমস্ভাগবত এবং স্বামী 

সত্যব্রতানদ প্রত্যেক রবিবার শ্রীমত্তগবদূগীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। 



বিবিধসংবাদ 
রজতজয়স্তী উৎসব 

পাশ্চম রাজাপুর ( কলিকাত। ) শ্রীরাম- 

কৃষ্ণ সংঘের রজতজয়স্তী উৎসব গত ৩ নভেম্বর 

বিশেষ পৃজ। এবং নান! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত 
হয়। উৎসব শুরু হয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 

প্রদীপ জালানোর মধ্যে দিয়ে। এই সময় তক্তি- 

গীতি পরিবেশন করেন শ্রীল চক্রবর্তাঁ এবং 

মংঘের বালক-বালিকারা সমবেতকণে বেদগান 

করেন। এরপর স্বামী ভবেশানন্দ ও সংঘ-সভা- 

পতি শ্রীীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভাষণ দান করেন। 

রাউরকেল। ( উড়িস্া) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের 

রজতজয়ন্তী উৎ্মব গত ৭ থেকে ৯ নভেম্বর তিন- 

দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত 
হয়। 

৭ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুষ্খ মিশনের 

অন্যতম সহ-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী 
মহারাজ প্রর্দীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সুচনা করেন । 

রাউরকেল! ইম্পাত-প্রকল্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 

শ্রী ভি. সুত্রামনির সভাপতিত্বে স্বামী আত্মানন্দ 
ভাষণ দান করেন। 

৮ নতেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ 
সংঘের নবনিগিত বামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সাহিত্য বিক্রয়- 
কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় স্বামী 

ভূতেশানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দ প্রভৃতির ভাষণ 
দানের পর শ্রীমা সারদ। লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। 

৯ নভেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজীর মন্দির 
প্রাঙ্গণে নারিকেল বুক্ষ-রোপণ এবং স্বামী আত্মা- 

নন্দের রামচরিতমানপ পাঠের পর ভক্তিমূলক 

চলচ্চিত্র গ্রদশিত হয়। 
উৎসব 

এগর! (মেদিনীপুর ) শ্রষ্টপামকৃষ্খ মিলন 
মন্দিরে গত ২* নভেম্বর, সাড়ন্বরে শ্রশ্রীজগ্ধাত্রী 
পৃজ। অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ নভেম্বর আস্তর্জাতিক 

যুবব্ধ উপলক্ষে আয়োজিত বক্তদান শিবিরে ৩১ 
জন্ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 

ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে পিনের ডগায় 
এন্সাইক্লোপিডিয়া 

আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের ২৮ 

বছর বয়স্ক ছাক্স টম নিউম্যান সম্প্রতি একটি 

আলপিনের ডগায় অতি সুম্ম ইলেক্ট্রন রশ্মির 

সাহায্যে সমগ্র এন্সাইক্লোপিডিয়! ব্রিটানিক। 

লেখার পদ্ধতি আবিফার করেছেন। এজন্য তাঁকে 

১০০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল 

পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিক প্রিচার্ড পি. ফেইন- 
ম্যান ২৫ বছর পূর্বে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণ! 
করেছিলেন । 

কলকাতায় নতুন সংস্কৃত বিষ্াগীঠ 
কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় 

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপনের দিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 

উদ্দেশ্ত সংস্কৃত ভাষ! ও পাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর 

শিক্ষ/। ও গবেষণা । কাশীর সংস্কৃত বিদ্যাপীঠে 

ধাচে এটি তৈরি হবে। এই উদ্দেশ্তে চারজন 

সদস্যের একটি টাস্ক ফোর্ম গড়া হয়েছে। 

পরলোকে 

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্র 

শিবু, শিরপুর-কাঘাজনগর নিবাসী মাণিকল!ল 
ভষ্টাচার্ষ গত ২১ অক্টোবর ১৯৮৫) মহাষ্টমীর 

দিন, পরলোক গমন করেন। গত ১৫ বছর 
যাবৎ তিনি হৃদ্রোগজনিত কষ্টে তুগছিলেন। 
স্থানীয় “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের তিনি 
ছিলেন অন্ততম প্রতি্াতা । 

সং 

শ্রীমৎ স্বামী অথগ্ডানন্দজী মহারাজের মন্তরশিত্ঠ 
কৃষ্ণকিন্কর রাস, তার বহরমপুরস্থ নিজ বাস- 
ভবনে গত ৩০ অক্টোবর ৭৪ বহর বয়সে শেষ 
নিঃস্বাম ত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৫০ বর ধরে তিনি 
লারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 

সংযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি 
আশ্রম পরিচালনা সমিতির সাস্য ছিলেন। 

এদের দেহনির্ুক্ত আত্মা শাস্তিশাত করুক 
_্রশ্রঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা । 



ও ঠাকুর কুকুর কাধে 
নিয়ে চললে কোথায় ! 
এটা সেই পুরোনো গপ্পো । তিন ঠগের 
ধাপায় গড়ে এক ব্রাহ্মণ নিজের কেনা পাঠাকে 

ঝুকুর ভেবে পথে ফেলে দিয়েছিল । সে পাঠা 
শেষ পর্যন্ত ভোগে লাগলো ঠগেদের । 

টা কোনও জ্পপ্রচারে বিভ্রান্ত হ'লে ক্ষতি আপনারই । 

িয়ারলেসে আপনার 

জমানো টাকা গভর্ণমেল্ট 
তহবিলে আর রাষ্ট্রায়ত্ত 

ব্যাঙ্ছের স্থায়ী আমানতে 

কেবলয়ান সার্টিফিকেট 

হোক্ডারদের দা মেটানোর 
জন্যই জালাদা করে গচ্ছিত 

রয়েছে। 
এর চেয়ে বন্ধ সুরক্ষা জার 

কী হ'তে পারে? সুতরাং 
৬ অন্যের কথায় নিজের ক্ষতি 

পি 1 করবেন না। 
প্র 

২ ৪ রঃ ঠ 

ট ৬ 

রি রর ধ. হু 

লএ/এ |. , ৮ 
এই ০... 98:০৫ ক হকি ্ রর নি 

র টু তা... 

৬ রা ০ টে 
॥ / পর 

টি /শ করি রে ৫ 

রে রর লিঃ গত 

্ং 
রে 
স্তর 

রি ৬ দি গু রি ৮ রি ূ 
সং | 

ডং শি: - উচু, ৬০০. ০০ হি 
নু চু দু 

ডি ৬০ ধু নর 2১৩০০ ট্ট ৯৬৭ সে 

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স 

১১ এগ ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
রেজিস্টার্ড অফিস ৫ শপরারলেস গৰন” 

স্বাপিত ১৯৩২ ৩, এসপ্রানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ 

ভাল্রভ্ডেল্ল ভরহুক্ভম লন্বন্যান্ষিৎ সপম্ল্স এভিীক্ল 
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পি. ণি, পরক্তাত্র এও সম্ন এর 

ক্লালিপত্রা আজও আদিশায় 
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